Univercells Technologies, de dochteronderneming van Univercells gefocust op het
ontwikkelen en commercialiseren van geïntensiveerde en geautomatiseerde
bioprocestechnologie, doet haar intrede.
De nieuwe dochteronderneming wil de technologieën van Univercells promoten
door een snelle commercialisering van de scale-X™ bioreactor portfolio en
NevoLine ™ platform.
Brussel, België, 28 April 2020 – Univercells Technologies, een wereldwijde leverancier van
bioprocestechnologieën van de volgende generatie, wordt vandaag gelanceerd. Onder dit nieuwe
merk zal het bedrijf zich richten op de commercialisering van het productportfolio en zal het
nieuwe technologische ontwikkelingen verkennen om zijn positie in de cel- en gentherapiemarkt
te versterken.
Volgens Mathias Garny, Algemeen directeur van Univercells Technologies beleeft het befrijf
vandaag een keerpunt: “Het scale-X™ bioreactor portfolio en het NevoLine™ bioproductie platform

werden ontworpen door Univercells. De commercialisering van deze geavanceerde
technologieën zal vanaf vandaag echter onder een specifiek merk gebeuren, wat ons marktbereik
en draagvlak vergroot om vooruitgang op vlak van cel- en gentherapieproductie te
ondersteunen.”
Honderden cel- en gentherapieën bevinden zich in klinische proeven, maar de commerciële
vooruitgang ervan wordt belemmerd door zowel capaciteits- als reproduceerbaarheids
beperkingen tijdens het opschalingsproces. Univercells Technologies zal zijn scale-X bioreactor
portfolio en NevoLine platform aanbieden aan cel- en gentherapieproducenten die op zoek zijn
naar een effectieve en gevalideerde oplossing voor schaalbare therapieproductie. Het
technologieportfolio is evenzeer geschikt voor massaproductie van menselijke en veterinaire
vaccins, waarbij grote hoeveelheden tegen een betaalbare prijs kunnen worden geleverd.

“Na jaren van innovatief denken zijn we trots om nu de commercialisering van onze
geïntensiveerde bioproductietechnologieën in een hogere versnelling te schakelen. Onze
technologie biedt een hoogwaardige productiecapaciteit aan een kleine voetafdruk en verlaagt
bovendien aanzienlijk kapitaal- en operationele kosten. Univercells Technologies heeft de ambitie
om producenten van cel- en gentherapie te ondersteunen bij het versnellen van hun
ontwikkelingen en bij het opschalen van klinische fases tot commerciële productie.”
benadrukte José Castillo, Chief Technology Officer van Univercells Technologies.
De positionering van het nieuwe bedrijf wordt belichaamd door een toegewijd merk en een logo
dat het sterke Univercells-erfgoed vertegenwoordigt in combinatie met een vernieuwde focus op
technologie. Behalve een directe toegang tot het scale-X bioreactor portfolio en NevoLine
bioproductieplatform, zal het team het technologieportfolio blijven uitbreiden om zo tegemoet te
komen aan de veranderende behoeftes van de klant en pionier te blijven in de volgende evolutie
van bioproductie. Voor vragen gerelateerd aan Univercells technologies’ apparatuur, gelieve
contact op te nemen met customer@univercellstech.com.
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Univercells is een innovatieve bioproces leverancier die zich richt op het betaalbaar maken van
biologische geneesmiddelen. Berustend op een ongeëvenaarde expertise op het gebied van
bioprocesontwikkeling en engineering, biedt het bedrijf toonaangevende productieoplossingen om het
huidige aanbodstekort van cel- en gentherapieën, vaccins en biotherapeutica in de sector te
verminderen. Univercells is toegewijd aan het leveren van technologieën, diensten en kant-en-klare
oplossingen om industrie-experts te helpen bij het ontsluiten en versnellen van dringend noodzakelijke
therapieën.
Univercells, een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Gosselies, België, wordt zowel door regionale
en nationale spelers ondersteund, alsook door de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), het Global
Health Investment Fund (GHIF), de Europese Investeringsbank (EIB) en andere internationale spelers
in de gezondheidsindustrie.
www.univercells.com
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Over Univercells Technologies

⚫⚫⚫

Univercells Technologies is een wereldwijde leverancier van innovatieve bioproductietechnologieën en
helpt bedrijven om kosteneffective virale productie van de O&O - naar commerciële fase op te schalen.
Het bedrijf biedt een uitgebreid technologieportfolio dat door middel van zijn sterkte in
procesintensificatie en -ketening een direct antwoord biedt op de groeiende vraag naar virale vectoren
en virale vaccins. Univercells Technologies helpt klanten vandaag al om hun prestaties te verbeteren
met een minimale voetafdruk en kosten, en anticipereert gelijktijdig op de behoeftes van morgen.
Univercells Technologies werd in 2020 in België opgericht, voortbouwend op jarenlange expertise en
gebruikmakend van technologie die door wereldleiders werd onderschreven.
LinkedIn: Univercells Technologies
www.univercellstech.com
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