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SOLVAY PHARMACEUTICALS STOPT ONTWIKKELING MIDDEL TEGEN
ZWAARLIJVIGHEID SLV319

Solvay Pharmaceuticals maakt vandaag bekend dat het heeft beslist alle onderzoek en ontwikkeling van
zijn molecule SLV319 te stoppen. Dit middel, een selectief cannabinoide van het type 1-antagonist, was
in de tweede ontwikkelingsfase voor de behandeling van zwaarlijvigheid. De testresultaten van deze fase
bevestigden de klinische werking en de effectiviteit van dit middel.
Zoals aangekondigd in het bericht van 30 oktober over de resultaten van de eerste negen maanden, was
Solvay Pharmaceuticals de volgende stap in de ontwikkeling van dit middel in het huidige regelgevende
kader aan het analyseren, nadat het de rechten voor de hele wereld eind september 2008 had
teruggekregen.
“Het stopzetten houdt geen enkel verband met tegenvallende gebeurtenissen of de effectiviteit van het
middel. We hebben deze beslissing genomen na een grondige evaluatie van het huidige regelgevende
kader, dat nieuwe regels waaraan moeilijker is te voldoen oplegt voor de goedkeuring van een middel
van dit type”, zei Dr. Claus Steinborn, Hoofd van Global R&D, Solvay Pharmaceuticals.
SOLVAY PHARMACEUTICALS is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de
wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Deze bedrijven willen
tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de
therapeutische specialisatiegebieden neurowetenschappen, cardio-metabolica, griepvaccins, gastroenterologie en andralogie/gynaecologie. In 2007 haalde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6
miljard EUR en had het over de hele wereld meer dan 9000 mensen in dienst. Meer informatie vindt u
op www.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAY GROEP 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 is genoteerd op de Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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