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ESTIGT HET VERKOOPCIJFER VAN ZYRTEC IN HET DERDE TRIMESTER 
IN DE VERENIGDE STATEN 

6 % verhoging van de Europese allergiefranchise 
 
 

0 oktober 2004 – Naar aanleiding van de mededeling van Pfizer, aangaande 
ten voor het derde trimester, bevestigt UCB, dat Zyrtec zijn leiderspositie als 
rgeschreven antiallergicum in de Verenigde Staten verstevigt. De verkoop van 
r de eerste 9 maanden van 2004, in de Verenigde Staten, bereikt $ 938 

 30 september. Dit verwachte daling van 4% tegen dezelfde periode in 2003 is 
en met een daling van 16% in nieuwe voorschriften. 

 breidt UCB zijn totale allergiefranchise met 6% uit voor dezelfde periode, 
 aanhoudende toename van Xyzal, die in 2001 gelanceerd werd. 

 

oep: 

.ucb-group.com) is een farmaceutisch en chemisch specialiteiten bedrijf met 
in Brussel (België), met wereldwijde activiteiten. Zijn farmaceutische divisie spitst zich 
verende producten voor de gezondheid. UCB Pharma heeft een leidende positie in de 
utische wereld met expertise in verschillende domeinen: het centraal zenuwstelsel, 
ademhalingsstelsel, immunologie en ontsteking, evenals oncologie.  De belangrijke 
an UCB Pharma zijn : Keppra (anti-epilepticum), Xyzal en Zyrtec (anti-allergicum), 
ersenfunctie regulator) en Tussionex (anti-hoestmiddel). UCB Pharma stelt 8.000 
 werk, actief in meer dan 100 landen, en heeft in 2003 een zakencijfer van  
 geboekt. UCB, die op Euronext in Brussel genoteerd is, heeft in 2003 een omzet van 
ro en een netto resultaat van € 340 miljoen geboekt. 
er 2004 kondigde UCB de verkoop van zijn divisie Surface Specialties, waar 4.500 
werkgesteld zijn, om zich op zijn biofarmaceutische activiteiten te concentreren. 

: 

rs contacten 
attaille Tel.: +32 (2) 559 95 88 

orporate Communication 

estor Relations contact  
nis     Tel.: +32 (2) 559 92 64 
elations Manager 

http://www.ucb-group.com/

