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SOLVAY PHARMACEUTICALS S.A. DEELT MEE DAT WYETH PHARMACEUTICALS
BESLIST HEEFT OM HET SAMENWERKINGSAKKOORD
VOOR BIFEPRUNOX STOP TE ZETTEN
Solvay Pharmaceuticals zal alle opties wat betreft de toekomst van bifeprunox evalueren
Solvay Pharmaceuticals deelt mee dat Wyeth Pharmaceuticals vandaag aangekondigd heeft om het
samenwerkingsakkoord voor bifeprunox en twee stoffen in een vroeg ontwikkelingsstadium (SLV313 and
SLV314) stop te zetten. Het akkoord, getekend in 2004, voorzag een gezamenlijke ontwikkeling en
commercialisering van de drie stoffen.
“Solvay respecteert uiteraard Wyeth’s beslissing. Dankzij deze succesvolle samenwerking konden we de
moleculen tot hun huidig ontwikkelingsstadium brengen” verklaarde Dr Claus Steinborn, Executive Vice
President Global R&D voor Solvay Pharmaceuticals. “We zullen de stoffen opnieuw bij Solvay’s portfolio
voegen en alle opties analyseren.”
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
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 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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