Embargo: 3 maart 2008 te 8.30 uur (Brusselse tijd)

FOURNIER LABORATORIES IRELAND LTD EN
LABORATOIRES FOURNIER S.A . HEBBEN KLACHT INGEDIEND WEGENS
OCTROOISCHENDING TEGEN TEVA IN DE VERENIGDE STATEN
Fournier Laboratories komt op voor zijn intellectuele eigendom van TriCor® (fenofibraat)
145mg NFE
Fournier Laboratories Ireland Ltd (LFI) en Laboratoires Fournier S.A. (LSA), volledige
dochterondernemingen van Solvay Pharmaceuticals, hebben aangekondigd dat ze een proces hebben
aangespannen tegen Teva Pharmaceuticals in de Verenigde Staten wegens inbreuk op het octrooirecht.
In januari 2008 had Teva Pharmaceuticals er Fournier van op de hoogte gebracht dat het een Abbreviated
New Drug Application (of ANDA, d.w.z. een verkorte erkenningsaanvraag) had ingediend bij de
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor erkenning van een generische versie van TriCor®
(fenofibraat) 145mg NFE in tabletvorm voor de Verenigde Staten. TEVA legde een Paragraaf IV-certificatie
voor, wat een onderdeel is van de aanvraagprocedure, zoals de wet dat voorschrijft.
Solvay Pharmaceuticals blijft volledig achter zijn fenofibraatfranchise staan en zal zijn intellectuele
eigendom van dit product met alle mogelijke middelen verdedigen tegen deze inbreuk.
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 neurowetenschap,
cardiometabolica, griepvaccins, gastro-enterologie en andralogie/gynaecologie. In 2007 haalde Solvay
Pharmaceuticals een omzet van 2,6 miljard EUR en had het over de hele wereld meer dan 9.000 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 meer
dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard EUR
uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay (NYSE Euronext:
SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) is genoteerd op de NYSE Euronext beurs in
Brussel. Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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