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Mithra	  Pharmaceuticals	  heeft	  Médor	  niet	  gecensureerd	  

Naar	  aanleiding	  van	  recente	  uitlatingen	  in	  de	  pers	  over	  de	  zaak	  tussen	  Médor	  en	  Mithra	  
Pharmaceuticals,	  wenst	  deze	  laatste	  enkele	  zaken	  te	  verduidelijken.	  

Op	  12	  november	  2015	  werd	  een	  artikel	  van	  de	  hand	  van	  de	  heer	  David	  Leloup	  getiteld	  “Le	  risque	  
financier	  que	  Mithra	  n’a	  pas	  déclaré	  à	  la	  FSMA”	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  Médor.	  

Dit	  artikel	  uitte	  extreem	  ernstige	  én	  onjuiste	  beschuldigingen	  aan	  het	  adres	  van	  Mithra	  Pharmaceuticals,	  
van	  dien	  aard	  dat,	  de	  dag	  zelf	  nog,	  Mithra	  Pharmaceuticals	  Médor	  en	  de	  heer	  Leloup	  ingebreke	  heeft	  
gesteld	  en	  hen	  heeft	  aangemaand	  dit	  artikel	  in	  te	  trekken.	  

Op	  13	  november	  2015	  heeft	  Médor	  gemeld	  deze	  informatie	  op	  haar	  site	  te	  behouden.	  

Op	  16	  november	  2015	  heeft	  Mithra	  haar	  grondig	  gemotiveerde	  eis	  tot	  schrapping	  van	  dit	  artikel	  
herhaald.	  	  

Deze	  tweede	  ingebrekestelling	  werd	  niet	  gevolgd	  door	  enige	  reactie	  vanwege	  Médor.	  

Mithra	  Pharmaceuticals	  zag	  zich	  dus	  gedwongen	  een	  éénzijdig	  verzoekschrift	  in	  te	  dienen	  op	  17	  
november	  2015,	  met	  het	  oog	  op	  het	  verbieden,	  bij	  hoogdringendheid	  en	  voorlopig,	  in	  afwachting	  van	  
een	  beslissing	  op	  tegenspraak,	  van	  de	  publicatie	  en	  verspreiding	  van	  het	  betwiste	  artikel,	  onder	  welke	  
vorm	  dan	  ook,	  onder	  een	  dwangsom	  van	  €500	  per	  uur	  vertraging	  en	  per	  inbreuk.	  

Op	  dat	  ogenblik	  had	  Mihtra	  Pharmaceuticals	  geen	  kennis,	  en	  kon	  zelfs	  nog	  geen	  kennis	  hebben	  gehad,	  
van	  de	  inhoud	  van	  het	  tijdschrift	  Médor,	  dat	  pas	  de	  volgende	  dag	  zou	  uitkomen.	  

De	  eis	  van	  Mithra	  Pharmaceuticals	  werd	  in	  een	  beschikking	  van	  18	  november	  2015	  van	  de	  voorzitter	  van	  
de	  rechbank	  van	  eerste	  aanleg	  te	  Namen	  toegewezen.	  

Het	  extreem	  ernstige	  én	  onjuiste	  karakter	  van	  de	  beschuldigingen	  die	  in	  het	  artikel,	  evenals	  de	  bijzonder	  
schadelijke	  gevolgen	  ervan	  voor	  een	  genoteerde	  vennootschap	  zoals	  Mithra	  Pharmaceuticals	  vormden	  
de	  motivatie	  voor	  deze	  maatregel,	  die	  hoven	  en	  rechtbanken	  overigens	  enkel	  met	  de	  meeste	  
omzichtigheid	  toestaan.	  

Aangezien	  Mithra	  Pharmaceuticals	  geenszins	  een	  debat	  op	  tegenspraak	  uit	  de	  weg	  wenst	  te	  gaan,	  werd	  
een	  dagvaarding	  in	  kortgeding	  met	  het	  oog	  op	  een	  debat	  op	  tegenspraak	  betekend	  aan	  Médor	  en	  de	  
heer	  Leloup	  op	  18	  november	  2015,	  samen	  met	  de	  éénzijdige	  beschikking	  van	  dezelfde	  dag.	  	  

Hoewel	  zij	  twee	  onderbouwde	  ingebrekestellingen	  had	  ontvangen	  met	  het	  verzoek	  om	  het	  betwiste	  
artikel	  van	  haar	  site	  te	  halen,	  heeft	  Médor	  niettemin	  beslist,	  op	  haar	  eigen	  verantwoordelijkheid,	  om	  het	  
tijdschrift	  Médor	  vanaf	  18	  november	  2015	  te	  publiceren,	  waarbij	  het	  artikel	  dat	  enkele	  dagen	  voordien	  
op	  haar	  website	  werd	  gepubliceerd	  letterlijk	  werd	  overgenomen,	  waardoor	  deze	  verspreiding	  eveneens	  
verboden	  was	  door	  de	  beschikking	  van	  18	  november	  2015.	  	  

Mithra	  Pharmaceuticals	  is	  uiteraard	  van	  plan	  het	  debat,	  op	  serene	  wijze,	  voor	  de	  rechtbank	  te	  voeren.	  


