
NIEUWS    ONDERNEMEN    FARMA & BIOTECH

Gates Foundation pompt 14
miljoen in Belgische vaccins
13 juni 2019 14:17        

Fondsen in Farmaceutica

KBC Equity Fund Pharma Classic 11,69%

Pictet Health P EUR 9,46%

BlackRock Global Funds World
Healthscience Fund A2 USD

8,66%

NN (L) Health Care P 5,33%

Bel�us Equities B Global Health Care C 4,60%

RECENT NIEUWS MARKTEN

18:53 Proximus wacht pittig najaar

18:21 Twitter kuist Iraanse en
Catalaanse nepaccounts op

18:12 Kepler: ‘Argenx is ideale
overnamekandidaat'

18:05 ING verwacht dit jaar
renteverlaging ECB

17:50 Di Rupo almaar meer in de
penarie

17:37 Wall Street: Disney krijgt zetje van
Morgan Stanley

17:31 Belgische lonen stijgen in 2019
minder sterk dan in de EU

17:13 Maritiem verzekeraar:
'Vrachttarieven zullen stijgen'

LEES MEER RECENT NIEUWS

  Facebook    Twitter    RSS    Linkedin     

©Kristof Vadino

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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Boete van 1 miljoen euro voor Orde der Apothekers

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis gaat samenwerken met Kite, dochter van de Amerikaanse
farmareus Gilead.
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Biocartis gaat in zee met Amerikaanse farmareus

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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Innovatief woonconcept versterkt sociaal weefsel

…

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.

FARMA & BIOTECH

MDxHealth schiet omhoog na goede onderzoeksresultaten

TIJD CONNECT

Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden de toegang tot het netwerk van De
Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De toekomstige motor van de wereldeconomie ligt in China.
Maar nog niet iedereen lijkt dat te beseffen. ‘China heeft
dertig jaar van ons geleerd. Maar wij hebben nog niets van

Wie niet in Azië investeert, mist onvermijdelijk
groeikansen

De toekomstige motor van de wereldeconomie ligt in China.
Maar nog niet iedereen lijkt dat te beseffen. China blijft een
verhaal van risico’s en vooroordelen, zo blijkt uit een gesprek

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

China is misschien groot geworden met goedkope namaak,
intussen heeft het zich wel ontpopt tot een technologische
grootmacht. Maar ondanks het grote potentieel blijven zeer

China blijft voor veel beleggers een blinde vlek.

Ook al verwacht het IMF een tragere economische groei voor
China, de digitalisering gaat er razendsnel. Tegen 2025 maakt
de digitale economie waarschijnlijk 50 procent van het bbp

China, van trage groei naar razendsnelle
digitalisering
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