Persbericht
Jumet, België, 27 april 2022
Univercells kondigt de overname aan van RLM Consulting, een bedrijf dat uiterst
gespecialiseerd is in het bieden van begeleiding op het gebied van regelgeving in alle
stadia van de ontwikkeling van geneesmiddelen.
Univercells N.V., een Belgisch biotechbedrijf dat als missie heeft ervoor te zorgen dat iedereen
toegang krijgt tot biologische geneesmiddelen, waar ook ter wereld, heeft vandaag
aangekondigd dat RLM Consulting SRL als nieuwe filiaal tot de groep is toegetreden.
RLM Consulting is een in 2006 opgericht Belgisch bedrijf dat ondersteuning biedt op het gebied
van regulatory affairs in alle fasen van de ontwikkeling van een geneesmiddel, vanaf het
ontdekkingsonderzoek via preklinische en klinische tests tot en met de indiening van het
dossier dat nodig is voor de toelating tot de markt.
Net als de andere filialen van de Univercells Groep, zal RLM Consulting zijn activiteiten op
zelfstandige basis blijven uitvoeren. René Mignolet, de oprichter van RLM Consulting, zal aan
boord blijven om als Head of Operations om de dagelijkse activiteiten van het bedrijf te leiden.
Ook de missie van RLM Consulting blijft ongewijzigd, maar dankzij de samenwerking tussen
beide bedrijven zal RLM Consulting zijn klanten toegang kunnen bieden tot nieuwe diensten,
waaronder de expertise van Univercells in het ontwerpen van productieprocessen en het
testen van geneesmiddelen voor onderzoek. Als internationale referentie op het gebied van
regelgeving zal de unieke know-how van RLM Consulting de ontwikkeling van de projecten
van Univercells, inclusief die van zijn filialen, versnellen.

René Mignolet, oprichter van RLM Consulting, verklaarde: "Wij zijn verheugd om ons aan te
sluiten bij de Univercells Groep, een snel groeiend bedrijf met een nobele missie: nieuwe
manieren ontwikkelen om de toegang tot levensveranderende geneesmiddelen te vergroten.
Door toe te treden tot de groep krijgen onze klanten toegang tot de know-how van Univercells
voor het ontwerp van het biomanufacturingproces en het testen van experimentele
geneesmiddelen, tot GMP-fabricagediensten voor gentherapie en op virale vectoren
gebaseerde vaccins".
David Louvet, Chief Operating Officer van de Univercells Groep, voegde hieraan toe: "We
zijn vereerd dat we RLM Consulting mogen verwelkomen in de groep. Hun professionalisme
en wereldwijde expertise in regelgevende zaken zullen een grote aanwinst voor ons zijn. De
doelstellingen en ambities van RLM Consulting liggen ook dicht bij de onze. We zijn er dan
ook van overtuigd dat het opnemen van RLM Consulting in de groep de toegang tot veilige en
betaalbare gezondheidszorg en biologische producten zal vergemakkelijken, en daarmee ook
onze groei".
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EINDE
Voor meer informatie over de inspanningen van Univercells om de productie van biologische
geneesmiddelen wereldwijd te verbeteren of voor een interview met iemand van het Senior
Management Team, kan u contact opnemen met Cécile Hisette, info@cecili-z.be,
+32.473.36.14.11.

⚫ ⚫⚫

Over Univercells

⚫⚫⚫

Univercells is een wereldwijd biowetenschappelijk bedrijf met als missie biologische
geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk te maken. Met behulp van onze
gecombineerde expertise in schaalvergroting, productie en bioprocessing, vindt
Univercells nieuwe en duurzame manieren om de toegang tot levensveranderende
geneesmiddelen te vergroten. Onze filialen gebruiken innovaties op het gebied van
infrastructuur, productie van geneesmiddelen, productie van apparatuur, ontwerp van
apparatuur, opleiding en gezondheidsdiensten ter plaatse om de kosten te drukken, de
productiefootprint te verkleinen en tegemoet te komen aan de behoeften van de hele
waardeketen in de gezondheidszorg. Univercells heeft zijn hoofdkantoor in Jumet
(België) en wordt gesteund door regionale en nationale investeerders, alsook door
internationale investeerders die actief zijn op het gebied van vaccins en
gezondheidszorg, zoals onder meer de Bill and Melinda Gates Foundation, de Europese
Investeringsbank en het Global Health Investment Fund.
www.univercells.com

Over RLM Consulting
RLM Consulting werd in 2006 opgericht met als doel begeleiding en assistentie te bieden aan
kleine/middelgrote bedrijven die innovatieve geneesmiddelen ontwikkelen. Dankzij de sterke
wetenschappelijke achtergrond en ervaring met de productie en controle van geneesmiddelen van haar
teamleden, en een nauwe samenwerking met de Geneesmiddelenbureaus, stelt RLM Consulting haar
klanten in staat hun productontwikkeling en de goedkeuring van klinische proeven en
handelsvergunningen te versnellen.
www.rlmconsulting.be
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⚫ ⚫⚫

Openbaarmakingsverklaring

⚫⚫⚫

De inhoud van deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte uitspraken" zijn of
kunnen worden geacht "toekomstgerichte uitspraken" te zijn. Deze toekomstgerichte uitspraken
kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de
woorden "gelooft", "schat", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal", "plant", "voortzetten", "gaande",
"potentieel", "voorspelt", "project", "beoogt", "streeft naar" of "zou moeten", en omvatten
uitspraken die de Vennootschap doet over de beoogde resultat en van haar strategie.
Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard risico's en onzekerheden in, en de lezers
worden erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garanties zijn voor
toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten v an de Vennootschap kunnen wezenlijk
verschillen van die voorspeld door de op de toekomst gerichte verklaringen. De Vennootschap
neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te
werken of te herzien, behalve indien de wet zulks vereist.
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