ALGEMENE VERGADERING UCB NV – 30 APRIL 2020
Verklaring van de Voorzitster van de Raad van Bestuur,
Evelyn du Monceau

Beste aandeelhouders.
We kunnen u helaas niet bij UCB verwelkomen voor de Algemene Vergadering van dit jaar.
Het coronavirus heeft ons leven in slechts een paar dagen tijd helemaal op zijn kop gezet. We
moeten ons allemaal aanpassen, anders leven en anders werken. De wens van UCB om met zijn
aandeelhouders te communiceren blijft groot en we betreuren het ten zeerste dat we niet allemaal
samen in één grote ruimte samen kunnen zijn. We moeten dit uitstellen tot volgend jaar!
Graag wil Ik jullie, beste aandeelhouders, van harte bedanken voor de steun die u ons geeft. Uw
vertrouwen is een grote bron van motivatie.
Bij UCB leven alle medewerkers volop volgens onze bedrijfswaarden. De drang om de
wereldwijde gezondheid te verbeteren, ervoor te zorgen dat onze patiënten toegang hebben tot
hun medicijnen, en om nog betere oplossingen te bieden aan mensen die aan ernstige ziekten
lijden, is een ongelooflijke bron van energie. En zelfs nog meer in deze uiterst moeilijke tijd. Ik
kan u verzekeren dat iedereen bij UCB zeer veerkrachtig, proactief en uiterst gemotiveerd is en
dat elke medewerker het beste van zichzelf geeft. UCB blijft op koers voor de lange termijn en
vervult tegelijkertijd ook zijn maatschappelijke rol door - waar mogelijk – deel te nemen aan het
vinden van oplossingen die het virus helpen bestrijden.
Ik wil ter gelegenheid van deze Algemene Vergadering ook mijn dank en bewondering uitdrukken
aan alle mannen en vrouwen die in deze huidige moeilijke omstandigheden aan het werk zijn bij
UCB. Of ze nu thuis werken of op locatie in onze productie- en onderzoeks- en
ontwikkelingsfaciliteiten, of om in het even welke functie die een fysieke aanwezigheid vereist:
Bravo aan jullie allemaal!
Evelyn du Monceau
Voorzitster van de Raad van Bestuur van UCB
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