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Univercells heeft 14,3 miljoen dollar ontvangen van de Bill & Melinda
Gates Foundation om goedkope vaccins tegen mazelen en rodehond te
produceren.

U

nivercells ligt duidelijk bovenaan in de schuif van Bill Gates - de
oprichter van Microsoft - en zijn vrouw Melinda. Het is de derde
keer dat hun liefdadigheidsinstelling geld op tafel legt om de
technologie van Univercells verder uit te bouwen. Met het nieuwe
geld komt de totale investering van de Foundation op 30 miljoen dollar.
Univercells werkt al sinds 2013 aan een manier om een miniatuurfabriek te
maken voor vaccins die tot tien keer goedkoper zijn dan de bestaande
vaccins. Het resultaat van al dat onderzoek is Nevoline, een
productieproces dat past in een container, dat maar een investering van 15
miljoen euro vergt en dat geschikt is om in ontwikkelingslanden ter plekke
vaccins te produceren.

Polio
Het concept - dat uit de koker van de oprichters Hugues Bultot en José
Castillo komt - wordt getest voor een poliovaccin waarvan verwacht wordt
dat het vanaf 2020 kan ingezet worden.
De productietechnologie is in principe breed toepasbaar, zoals ook blijkt
uit de nieuwe investering van Gates. Univercells zal Nevoline met de 14,3
miljoen dollar aanpassen en optimaliseren voor de productie van een
vaccin tegen mazelen en rodehond, en dat vervolgens ook ui esten. 'Dat
maakt de uitvoering van immunisatiecampagnes eenvoudiger en verbetert
de toegankelijkheid van kritieke vaccins', klinkt het.
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De Belgische concurrentiewaakhond veroordeelt de Orde wegens het belemmeren van Medi-Market.
De Orde gaat mogelijk in het verweer.
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Biocartis gaat in zee met Amerikaanse farmareus
Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis gaat samenwerken met Kite, dochter van de Amerikaanse
farmareus Gilead.

GESPONSORDE INHOUD

Innovatief woonconcept versterkt sociaal weefsel
Samenleven in een duurzaam woonproject met gemeenschappelijke ruimtes en tegen een
laagdrempelige huurprijs. Dat vormt het antwoord op de toegenomen eenzaamheid en

…
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MDxHealth schiet omhoog na goede onderzoeksresultaten
Het aandeel MDxHealth schiet hoger na de publicatie van positieve onderzoeksresultaten. Ook uit
een tweede onderzoek blijkt dat de test SelectMDx accuraat prostaatkanker kan voorspellen.
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‘Over enkele jaren zijn wellicht
álle investeringen duurzaam.’
‘Uiteindelijk wordt duurzaam
investeren een vast en
…

Wie niet in Azië investeert, mist onvermijdelijk
groeikansen

‘China heeft 30 jaar van ons geleerd maar wij
hebben nog niets van China geleerd.’

De toekomstige motor van de wereldeconomie ligt in China.

De toekomstige motor van de wereldeconomie ligt in China.

Maar nog niet iedereen lijkt dat te beseffen. ‘China heeft

Maar nog niet iedereen lijkt dat te beseffen. China blijft een

dertig jaar van ons geleerd. Maar wij hebben nog niets van
…

verhaal van risico’s en vooroordelen, zo blijkt uit een gesprek
…



Shareholders
Barco
Barco zet volgende stap in Focus to Perform
programma


Co nimmo
Co nimmo heroriënteert haar kantorenportefeuille


Immo
ION:
Eerste volledig CO2-neutraal gebouwde bedrijfssite
van België



China blijft voor veel beleggers een blinde vlek.
China is misschien groot geworden met goedkope namaak,

China, van trage groei naar razendsnelle
digitalisering

intussen heeft het zich wel ontpopt tot een technologische

Ook al verwacht het IMF een tragere economische groei voor

grootmacht. Maar ondanks het grote potentieel blijven zeer
…

China, de digitalisering gaat er razendsnel. Tegen 2025 maakt

Immpact:
"1 op 3 jongeren wil dichter bij het werk wonen. Daar
houden we rekening mee" Philippe Janssens, CEO
…

de digitale economie waarschijnlijk 50 procent van het bbp
…
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