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Nieuwsbrief juli 2019
Via deze Utrecht Region nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van
internationaal zaken doen en inspirerende activiteiten uit de regio. We zijn alweer halverwege het jaar 2019. Een
mooi moment om terug te blikken op een aantal recente activiteiten van Team Trade & Invest Utrecht Region, en
vooruit te kijken naar aankomende missies en andere activiteiten rond internationaal zaken doen.

Miljoeneninvesteringen voor
Utrechtse LSHbedrijven AM
Pharma en Genmab
Het Utrechtse biotechbedrijf AMPharma
heeft €116 miljoen binnengehaald voor de
ontwikkeling van een medicijn tegen
acuut nierfalen. Daarmee is het één van
de grootste financieringsrondes van een
zelfstandig Nederlands biotechbedrijf.
Ook Genmab staat op het punt om voor
€500 miljoen aandelen op de Amerikaanse
Nasdaq uit te geven.

Economische Missie
Guangdong en Hongkong
Utrecht Region organiseert van 10 tot 15
november een Economische missie richting
Guangdong en Hongkong, China. Deze
missie is gericht op bedrijven en
kennisinstellingen die een eerste stap
richting China willen zetten, of hun
bestaande contacten om willen zetten in
vruchtbare output.

Lees meer

Missies India
Burgemeester Potters van De Bilt heeft in
juni een life sciences & health missie naar
India geleid onder de vlag van Utrecht
Region. In oktober organiseert de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) een landelijke missie naar
India. Een drukke Indiaagenda om te
bouwen aan waardevolle samenwerkingen
met dit land in opkomst.

Lees meer

Startup missie Düsseldorf
Op 11 en 12 april gingen zeven
ondernemers van vijf Utrechtse startups
(Impacter, Social Brothers, Kate
Innovations, Your next concepts, VR Owl)
mee op een mini missie naar Düsseldorf.
De missie heeft veel nuttige contacten en
een betere kijk op de Duitse markt
opgeleverd.

Lees meer

Op bezoek bij BristolMyers
Squibb (BMS)
BristolMyers Squibb (BMS) is een van de
grote farmaceutische bedrijven in de
Regio Utrecht. Nu het European Medicines
Agency (EMA) zich in Nederland gevestigd
heeft, als gevolg van de brexit, was BMS
benieuwd naar de mogelijke kansen die dit
biedt voor het Nederlandse life sciences
ecosysteem.

Lees meer

Startup in de spotlights
Vervangende knieoperaties worden
uitgesteld door het Utrechtse ArthroSave
dat ontstaan is vanuit het UMC Utrecht.
ArthroSave is één van de tien winnaars
van de Academic Startup Challenge. De
volgende stap die ArthroSave gaat maken
is Europa in. Het bedrijf heeft vijf landen
op het netvlies en onderzoekt de
mogelijkheden.

Lees meer

Smart Cities Missie Taiwan aftermovie
Van 25 tot en met 29 maart 2019 bezocht een Nederlandse delegatie van innovatieve bedrijven
Taiwan onder leiding van de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure. Tijdens de missie werd een van
de grootste Smart Cityevenementen in Azië bezocht: de Smart City Summit en Expo in Taiwan.
Bekijk de aftermovie en blik terug op de succesvolle missie.

Bekijk de video

Deel de nieuwsbrief!
Kent u ondernemers uit de regio Utrecht waarvoor deze nieuwsbrief mogelijk interessant is? Stuur
de nieuwsbrief door! Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de button hieronder. Om op de
hoogte te blijven van het laatste nieuws en inspiratie uit Utrecht Region over internationaal zaken
doen en de activiteiten van team Trade & Invest.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

www.utrechtregion.com
connect@utrechtregion.com
Follow us @ Utrechtregion

Agenda
• International Talent Event
Utrecht Region
14.09.19 | Lees meer
• Uitgaande missie India
13.10.19 t/m 18.10.19
• Uitgaande missie Guangdong
en Hongkong
10.11.19 t/m 15.11.19
• Medica Dusseldorf
18.11.19 t/m 21.11.19
• Mobiliteitsmissie Baden
Württemberg
Q4
• Consumer Electronics Show
(CES) Las Vegas
07.01.20 t/m 10.01.20 | Lees
meer
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