Uitbreiding van zijn portfolio van geneesmiddelen: UCB
gaat nieuwe biotechnologische fabriek bouwen in België
-

Capaciteit tot wereldwijde laatstadium ontwikkeling en commerciële productie
van geneesmiddelen met monoklonale antilichamen ter ondersteuning van de
lancering van nieuwe producten

Brussel, 18 december 2019 – UCB, een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf, kondigt vandaag de
bouw van een innovatieve en ecologisch duurzame multi-producten biologische productiefaciliteit op
zijn site in Braine l'Alleud, Wallonië, België, aan. De nieuwe biotechnologische fabriek wordt
gebouwd om de groei van het bedrijf te ondersteunen en om zich voor te bereiden op de lancering en
langetermijnlevering van toekomstige geneesmiddelen, die momenteel in klinische ontwikkeling zijn.
De nieuwe productie-eenheid vertegenwoordigt een investering van meer dan 300 miljoen euro in de
komende jaren en zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn. De start van bouw is gepland in het
eerste kwartaal van 2020. De biotechnologische fabriek wordt een van de grootste en meest
moderne in België.
"De verschuiving van onze pijplijn in de richting van grote moleculen, vereist dat we onze
investeringen in de technische ontwikkeling, productiecapaciteit en -mogelijkheden opvoeren. We zijn
ervan overtuigd dat Braine l'Alleud een ideale locatie is voor de uitbouw van deze grootschalige
productiefaciliteit. De aanwezigheid van ons Biotech Sciences Team, onze Bio-Pilot Plant en de
diverse onderzoekscapaciteiten op dezelfde site, zullen voor versnelde productlanceringen en
leveringsbetrouwbaarheid zorgen," zegt Kirsten Lund-Jurgensen, EVP en Head of Supply &
Technology bij UCB.
De bouw van de nieuwe biotechnologische plant zal ook en positief effect op de werkgelegenheid
hebben. UCB verwacht meer dan 150 nieuwe, hooggekwalificeerde banen te creëren zodra de
fabriek operationeel is.
Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op
de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om het leven van
mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of van het centrale zenuwstelsel te
veranderen. Met meer dan 7.500 werknemers in ongeveer 40 landen realiseerde het bedrijf in 2018
een omzet van € 4,6 miljard. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op
Twitter: @UCB_news
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Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken op basis van actuele plannen, ramingen en
overtuigingen van het management. Alle verklaringen, behalve die welke historische feiten betreffen,
zouden als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, met inbegrip van schattingen
van opbrengsten, operationele marges, investeringsuitgaven, contanten, andere financiële
informatie, verwachte juridische, politieke, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke
schattingen en resultaten. Op grond van hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen
garantie voor toekomstige resultaten en zijn ze onderhevig aan risico's, onzekerheden en
veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de
resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mogelijk worden
geïmpliceerd. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden zijn: veranderingen in
de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het niet of niet tegen aanvaardbare
voorwaarden kunnen verkrijgen van vereiste wettelijke goedkeuringen, kosten verbonden aan
onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten
of door UCB worden ontwikkeld, gevolgen van toekomstige rechterlijke beslissingen of onderzoeken
door de overheid, productaansprakelijkheidsclaims, betwistingen van octrooibescherming voor
producten of productkandidaten, wijzigingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen,
wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de handhaving van dergelijke wetten en het
aanwerven en in dienst houden van zijn werknemers.
Voorts vormt de informatie in dit document geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot aankoop van effecten, en is er geen sprake van een aanbod, uitnodiging of verkoop
van effecten in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging of verkoop
onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van dat
rechtsgebied. UCB verstrekt deze informatie per de datum van dit document en wijst uitdrukkelijk

elke verplichting af om de informatie in dit persbericht te actualiseren, hetzij om de werkelijke
resultaten te bevestigen, hetzij om een wijziging in zijn verwachtingen te melden.
Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten in de pijplijn zullen worden goedgekeurd als
product of dat nieuwe indicaties voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en
goedgekeurd. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint
ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. Ook
is het mogelijk dat UCB of derden problemen ontdekken in verband met de veiligheid, bijwerkingen of
productie van producten van UCB nadat ze op de markt zijn gebracht.
Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen
op het gebied van kostenbeheersing in 'managed care' en in de gezondheidszorg en het
terugbetalingsbeleid dat door derde-betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving die van invloed
is op de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica.

