Persbericht
Nederlandse vaccin-ontwikkelaar Intravacc
per 1 januari 2021 zelfstandige vennootschap
• Intravacc wordt een beleidsdeelneming met de Nederlandse Staat als aandeelhouder
• Nederlandse publieke belangen geborgd
• Dr. Jan Groen wordt eerste CEO van het verzelfstandigde Intravacc
Bilthoven, 22 december 2020 – Intravacc, een van 's werelds meest toonaangevende organisaties
op het gebied van translationeel onderzoek en ontwikkeling van infectieziekten vaccins, maakt bekend
dat het per 1 januari 2021 een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) wordt,
een zogenoemde ‘beleidsdeelneming’ met De Staat der Nederlanden als enig aandeelhouder. Tot nu
toe opereerde Intravacc als afzonderlijke entiteit onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Op 1 januari 2021 zullen alle activa, medewerkers, patenten, alsmede contracten en lopende projecten
worden overgedragen aan de nieuwe onderneming om zodoende een soepele overgang te garanderen
en verstoringen van lopende contracten met opdrachtgevers en toeleveranciers te voorkomen.
In mei 2018 kondigde het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar intentie
aan om Intravacc te verkopen. Ter voorbereiding hierop werd in februari 2019 Intravacc BV opgericht.
In mei 2020 maakte Intravacc de benoeming van Dr. Jan Groen bekend als CEO met het oog op de
voorbereiding van de verkoop, herstructurering en het inrichten van Intravacc op weg naar commerciële
“Contract Development & Manufacturing Organisation” (CDMO). Met het operationeel maken van de
onderneming op 1 januari 2021 is De Staat der Nederlanden 100% aandeelhouder van Intravacc B.V.
Intravacc wordt toegevoegd aan de lijst van 31 Staats- en beleidsdeelnemingen van de Nederlandse
overheid.
Nico Oudendijk, Algemeen Directeur namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, zegt:
“Bij het onderbrengen van Intravacc in een beleidsdeelneming snijdt het mes aan twee kanten.
Intravacc krijgt de mogelijkheid verder te professionaliseren en tegelijkertijd wordt het
Nederlandse publieke belang geborgd. De huidige Covid-19-pandemie heeft het belang van
knowhow op het gebied van vaccinontwikkeling aangetoond en het trackrecord van Intravacc op
dit gebied is indrukwekkend."
De komende 5 jaar zal het bedrijf vaccinontwikkelingsprojecten voor de Nederlandse overheid blijven
uitvoeren. Bovendien breidt Intravacc momenteel haar business development team uit met het oog op
verdere omzetverhoging middels het verkrijgen van contracten met onder andere biotech- en pharmabedrijven. Intravacc is inmiddels ook gestart met ontwikkeling van vaccins op basis van gepatenteerde
technologie. Deze vaccins worden tot in de klinische fase I gebracht en kunnen door derden worden
gelicentieerd.
Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc, zegt:
"Onze missie en visie blijven gericht op het wereldwijd reduceren van de ziektelast door middel
van innovatieve vaccins. In de afgelopen maanden heeft Intravacc haar zichtbaarheid aanzienlijk
vergroot door middel van intensieve mediacommunicatie, ‘re-branding’ en een nieuwe website.
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Dit alles heeft al geresulteerd in een groot aantal nieuwe opdrachten. Onze toegewijde en zeer
ervaren medewerkers vormen een sterk fundament waarop Intravacc voort zal bouwen om zijn
leidende rol in wereldwijde vaccinontwikkeling verder te versterken!''
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Over Intravacc
Het Nederlandse Intravacc (Bilthoven) is een van 's werelds meest toonaangevende instituten op het
gebied van translationele vaccinologie. Als een gevestigde onafhankelijke CDMO-organisatie met meer
dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie van vaccins en vaccintechnologieën, heeft
Intravacc zijn technologie met betrekking tot poliovaccins, mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins
en griepvaccins over de hele wereld overgedragen. Intravacc biedt een breed scala aan expertise voor
het zelfstandig ontwikkelen van vaccins, van concept tot klinische fase I/II-studies voor partners over de
hele wereld, waaronder universiteiten, volksgezondheidsorganisaties (WHO, BMGF) en biotech- en
farmaceutische bedrijven.
Kijk voor meer informatie op www.intravacc.nl
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