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UCB verwerft toegang tot rechten voor 
antilichaamprogramma van WILEX bij 
niet-oncologische indicaties  
 
Brussel (België), München (Duitsland), [10 juli 2013] – UCB en WILEX AG 
(ISIN DE0006614720 / WL6 / FSE) kondigen vandaag aan dat UCB toegang heeft tot 
een antilichaamprogramma uit de preklinische portfolio van WILEX, dat 
oorspronkelijk van UCB werd verworven in 2009. UCB heeft het recht om de 
antilichamen uit het programma te ontwikkelen voor om het even welke indicatie 
behalve oncologie, terwijl WILEX de rechten behoudt op de ontwikkeling voor 
oncologie-indicaties.  

WILEX krijgt een onbekend bedrag terugbetaald voor de tot nog toe gemaakte 
kosten en komt in aanmerking voor latere niet nader omschreven ontwikkelings-, 
registratie- en commerciële mijlpaalbetalingen en royalty’s.  

UCB en WILEX zullen gegevens over het programma blijven uitwisselen via de 
bestaande ontwikkelingscomités. UCB zal zich bij deze antilichamen toespitsen op 
immunologie/ontstekingen en zal in het kader van het strategische partnerschap 
tussen de beide bedrijven aan WILEX informatie ter beschikking stellen die relevant 
is op het vlak van oncologie.  

Ismail Kola, Executive Vice President en President New Medicine bij UCB, zegt: “Het 
preklinische werk werd door UCB aangevat en door onderzoekers van WILEX- 
voortgezet om de immunologische mogelijkheden van één van de programma’s te 
identificeren. Dat werk is van groot belang voor ons. Gebruikmakend van de 
wetenschappelijke expertise van UCB op het vlak van immunologie zullen we dit 
programma nu voortzetten en verder onderzoek uitvoeren in immunologie-indicaties. 
Daar blijven belangrijke noden onbeantwoord.”  

Professor Olaf G. Wilhelm, Chairman van de Executive Management Board van 
WILEX AG zegt: “Een geïdentificeerd antilichaam met groot potentieel en de 
verzamelde gegevens vormden voor UCB de aanleiding om in een zo vroeg stadium 
de rechten te kopen voor indicaties buiten oncologie. Dat is niet alleen een erkenning 
van onze mogelijkheden, maar ook een bewijs van ons uitstekende partnerschap met 
UCB.”  
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Voor meer informatie over UCB 

Antje Witte, Investor Relations, UCB 
T +32 2 559 9414, antje.witte@ucb.com  

France Nivelle, Global Communications, UCB 
T +32 2 559 9178, france.nivelle@ucb.com  

Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB 
T +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com  

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

 

Voor meer informatie over Wilex 

Katja Arnold (CIRO) – PR Manager, Wilex AG Corporate Communications & IR 
T +49 (0)89-41 31 38-126, investors@wilex.com 
 

Noot voor de redactie  
 

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 om 
het leven van mensen met ernstige aandoeningen van het immuunsysteem of het centrale 
zenuwstelsel drastisch te verbeteren. Het bedrijf telt 9000 medewerkers in zowat 40 landen. 
In 2012 bedroegen de inkomsten € 3,4 miljard. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel 
(symbool: UCB). 
 
Over Wilex  
WILEX AG is een biofarmaceutisch bedrijf gevestigd in München (Duitsland). Het bedrijf spitst 
zich toe op oncologie en ontwikkelt diagnostische en therapeutische productkandidaten voor 
de specifieke detectie en gerichte behandeling van verschillende kankertypes. Op het vlak van 
therapeutica ontwikkelt WILEX antilichamen en kleine moleculen. (RENCAREX®: fase 3, 
MESUPRON®: fase 2, WX-554: fase 1b/2 en WX-037: preklinisch). Op het vlak van 
diagnostica is REDECTANE® een antilichaam-gebaseerd beeldvormingsmiddel dat zich 
momenteel in een fase 3-programma bevindt. Het bedrijf beschikt tevens over een portfolio 
van biomarkertests die op de markt worden gebracht via zijn Amerikaans filiaal WILEX Inc. 
onder de merknaam Oncogene Science. WILEX’ filiaal Heidelberg Pharma GmbH levert 
preklinische contractonderzoeksdiensten en een veelbelovend technologisch platform van 
antilichaam-medicijnverbindingen (antibody drug conjugate, ADC). Het businessmodel van 
WILEX omvat research- en productontwikkeling evenals de commercialisatie van zijn 
activiteiten. Tot de klanten en partners van WILEX horen vooraanstaande internationale 
farmabedrijven. Website: http://www.WILEX.com, ISIN DE0006614720 / WKN 661472 / 
Symbool WL6. 
 
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, moeten beschouwd worden als toekomstgericht, met inbegrip van ramingen van 
inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere financiële informatie, de 
verwachte juridische, politieke, regelgevende 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 
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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, 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 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 de productie van zijn producten nadat ze 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. 
  


