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FOURNIER LABORATORIES IRELAND LTD WERD GEINFORMEERD VAN EEN
VERKORTE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR GENERISCHE TRICOR® IN DE V.S.
Een poging om erkenning te bekomen van een generische versie van TriCor® 145mg NFE
Fournier Laboratories Ireland Ltd, een volledige dochteronderneming van Solvay Pharmaceuticals, werd door
Teva Pharmaceuticals geïnformeerd dat het een verkorte erkenningsaanvraag met een Paragraaf IV certificatie
heeft ingediend, in het streven naar de goedkeuring van een generische versie van TriCor® (fenofibraat) 145 mg
NFE tabletten in de Verenigde Staten.
De Paragraaf IV certificatie procedure daagt een aantal Amerikaanse octrooien met betrekking tot TriCor® uit,
die gelden tot voorbij het volgende decennium.
Zulke procedures zijn niet ongebruikelijk voor merkproducten in de Verenigde Staten.
Fournier Laboratories Ireland Ltd staat volledig achter zijn fenofibraat franchise en evalueert op dit ogenblik zijn
opties.
Solvay Pharmaceuticals is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de wereldomspannende
farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Hij wil tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog
niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden cardio-metabolica,
neurowetenschap, griepvaccins, gastroenterologie, gespecialiseerde markten en andralogie/gynaecologie. In 2006
haalde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6 miljard EUR en had het over de hele wereld ongeveer 10.000
mensen in dienst. Meer informatie vindt u op www.solvaypharmaceuticals.com
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt ongeveer
29,000 medewerkers in 50 landen. In 2006 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,4 miljard EUR uit drie
activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay is genoteerd op de NYSE
Euronext in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer
informatie is te vinden op www.solvay.com.
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