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Persbericht
REORGANISATIE VAN RESEARCH

Brussel, 26 augustus, 2004 – Ingevolge de recente aankoop van Celltech kondigt UCB
Pharma, een divisie van de UCB-Groep, de reorganisatie van haar O&O activiteiten aan.
Deze reorganisatie heeft tot doel “excellence” research centra te creëren in Brainel’Alleud (België), in Slough en in Cambridge (UK) en om gedupliceerde activiteiten te
vermijden. Deze “excellence” centra zullen zich concentreren op antistoffen en kleine
moleculen die de therapeutische gebieden dekken van de farmacologie voor het centrale
zenuwstelsel, ontstekingen (allergie inbegrepen) en immunologie.
Het
onderzoekscentrum in Boston (MA) zal in oktober 2004 gesloten worden.
De kosten van deze herstructurering zullen veel minder zijn dan de synergiën die er
jaarlijks uit zouden moeten resulteren.
Het onderzoek van sommige kleine moleculen dat tot nog toe in de vestiging in Boston
werd gedaan, hoofdzakelijk op het gebied van de farmacologie voor het centrale
zenuwstelsel, voor ontstekingen en immunologie, zullen worden ondergebracht bij de
UCB research sites in Braine-l’Alleud (België) en in Cambridge (UK). In de vestiging in
Boston werken momenteel 86 mensen. Na deze consolidatie zullen er meer dan 1.400
personen tewerkgesteld zijn in de farmaceutische O&O van UCB Pharma, met inbegrip
van de werknemers van het onderzoekscentrum in Slough (UK).
Dr Melanie Lee, Hoofd van O&O van UCB Pharma, verklaarde: “Alhoewel het
wetenschappelijk onderzoek in de site van Boston altijd van uitzonderlijke kwaliteit is
geweest, zal de uitgebreide O&O organisatie in onze “excellence” centra ons toelaten om
deze activiteiten op een efficiëntere manier te kunnen uitvoeren. Dit zal ons in staat
stellen om de impact van ons O&O budget te maximaliseren, door onze financiële
middelen te herstructureren om de ontwikkeling van onze veelbelovende pipeline te
kunnen versnellen.”
De UCB-Groep:
UCB (www.ucb-group.com), met hoofdzetel in Brussel (België), is een farmaceutisch en chemische
specialiteiten bedrijf met activiteiten op wereldschaal. Met zijn farmaceutische divisie is UCB geëngageerd
op het vlak van farmaceutische producten, evenals op het vlak van technologisch innoverende producten
voor oppervlakte behandeling, met de Surface Specialties divisie. Ze stellen wereldwijd 12.000 personen te
werk. Het farmaceutisch onderzoek van UCB behelst de volgende domeinen: de neurologie, het
ademhalingsstelsel, allergie, ontstekingen en oncologie. De farmaceutische producten van UCB Pharma
zijn onder meer: Keppra (anti-epilepticum), Xyzal en Zyrtec (anti-allergicum), Nootropil (hersenfunctie
regulator) en Tussionex (anti-hoestmiddel). In 2003 heeft UCB, die op Euronext in Brussel genoteerd is,
een omzet van 3 miljard Euro en een netto resultaat van 340 miljoen Euro geboekt.

Informatie:
UCB – Pers contacten
Laurence Battaille
Head of Corporate Communication

Tel.: +32 (2) 559 95 88

UCB – Investor Relations contacten
Arnaud Denis
Investor Relations Manager

Tel.: +32 (2) 559 92 64

Brunswick
Jon Coles
Laurent Perpère

Tel.: +44 (0)20 7404 5959
Tel.: +33 (1) 53 96 83 83

