
 

 

AGM 2022 – Speech Jean-Christophe Tellier, CEO UCB - Dutch Version  

Disclaimer: Deze toespraak werd in het Frans gegeven. Mogelijke mondelinge 
afwijkingen tijdens de toespraak zijn niet in deze tekst weergegeven. 

Dear shareholders of UCB, Ladies and Gentlemen, 

Beste aandeelhouders, Dames en Heren, 

Chers actionnaires, Mesdames et Messieurs, 

Hallo en welkom. Om te beginnen wil ik u zeggen hoe verheugd ik ben om persoonlijk en virtueel voor u te 
staan om een overzicht te geven van de activiteiten en prestaties van UCB in 2021 

Maar voor ik dat doe, wil ik het kort hebben over de oorlogssituatie in Oekraïne, waar het land en de bevolking 
nog steeds het slachtoffer zijn van een vreselijk conflict. In deze moeilijke en turbulente tijden laten wij ons 
leiden door ons doel: waarde creëren in het leven van de mensen die wij dienen, nu en in de toekomst. Daarom 
steunen wij onze collega's in de getroffen regio en komen wij als bedrijf in actie door humanitaire steun te 
bieden via financiële donaties aan de Duitse Internationale Noodhulporganisatie en het Belgische Internationale 
Rode Kruis, en door medicijnen te doneren aan NGO's die medicijnen leveren aan patiënten in het oorlogsgebied. 

Als we dus terugkijken op de afgelopen twaalf en nog wat maanden, kunnen we één les trekken uit een 
periode waarin de wereld onzeker blijft, namelijk dat gebeurtenissen die onze gezondheid en ons welzijn in 
gevaar brengen, gevolgen hebben voor elke sector en elk segment van de samenleving. Investeren in 
gezondheid voor een gezondere en rechtvaardigere samenleving is daarom een investering in een betere 
toekomst voor ons allemaal. 

Bij UCB maakt het hebben van een positieve impact op de samenleving deel uit van onze kernopdracht. 
Daarom streven we naar duurzame groei met oplossingen die het leven van mensen echt verbeteren. Wij zijn 
vastbesloten om samen te werken met partners in de hele waardeketen van de gezondheidszorg om 
innovatieve oplossingen te bieden aan mensen met een ernstige ziekte, verankerd in een sterk doelbewustzijn. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we niet alleen waarde voor patiënten moeten creëren, maar ook voor onze 
werknemers, onze aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we actief zijn, en dat alles met respect 
voor de planeet. 

In 2021 hebben we het leven van meer dan 3,7 miljoen patiënten over de hele wereld beïnvloed door de 
continuïteit van de toeleverings- en distributieketens te waarborgen, ondanks de aanhoudende COVID-19-
pandemie en het huidige conflict in Oekraïne en Rusland. Wij hebben de toegang tot onze oplossingen verder 
uitgebreid en volgen de voorgang via onze Access Performance Index. 

Meer in het bijzonder werd onze nieuwe oplossing BIMZELX® onder meer in Europa, Groot-Brittannië en 
Japan goedgekeurd voor de behandeling van psoriasis.  



 

 

Financiële en andere hoogtepunten 

Wat onze financiële prestaties betreft, hebben we voor het 8ste jaar op een rij opnieuw een sterke prestatie 
neergezet, die de kracht van onze kernproductenportefeuille aantoont, met een omzet van €5,78 miljard 
(+8%; +10% KER) en een nettoverkoop die met 8% steeg tot €5,47 miljard (+11% KER). 

De onderliggende rentabiliteit (aangepaste EBITDA) steeg tot € 1,64 miljard (+14%; +21% KER), als gevolg 
van de aanhoudende omzetgroei en matig toenemende operationele kosten, wat de toekomstige investeringen 
van UCB weerspiegelt, namelijk in productlanceringen en klinische ontwikkeling. 

Bovendien zijn we doorgegaan met het integreren van duurzaamheid voor zakelijke en maatschappelijke 
impact, met als resultaat een gestage verbetering van onze ESG-ratings (milieu, maatschappij en bestuur). 
Een toonaangevend bureau, te weten Sustainalytics, heeft de ESG-risicoratingscore van UCB opgewaardeerd 
van gemiddeld naar laag (16,8), wat een duidelijke externe bevestiging is van onze progressie voor wat 
betreft het creëren van een duurzamere waarde voor belanghebbenden. 

Ons voorbereiden op de toekomst 

Wat onze oplossingen voor patiënten betreft, hebben we de afgelopen maanden een aantal geweldige 
resultaten behaald. De afgelopen maanden heeft UCB namelijk een ongekende reeks van 6 positieve 
belangrijke mijlpalen bij klinische studies behaald, waarbij alle cruciale eindpunten werden bereikt en de 
verwachtingen van vele belanghebbenden werden overtroffen. 

Om te beginnen en bovenop de goedkeuringen van Bimzelx voor psoriasis die ik al noemde, meldden wij 
veelbelovende resultaten van fase 3-studies waarin dit middel werd onderzocht voor de behandeling van 
artritis psoriatica en het hele spectrum van axiale spondyloartritis (nr-axSpA; r-axSpA). 

Maar dat is niet alles. We hebben ook positieve fase 3-resultaten gemeld voor zowel rozanolixizumab als 
zilucoplan voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis, wat hoop geeft en de mogelijkheid 
biedt van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor patiënten en zorgverleners voor deze invaliderende ziekte. 

UCB legde ook de basis voor onze toekomstige groei met de overname van Zogenix, een Amerikaans bedrijf 
dat gespecialiseerd is in specifieke en zeldzame vormen van epilepsie. We hebben deze deal onlangs gesloten, 
waardoor onze inspanningen en leiderschap op het gebied van epilepsie nog verder zijn versterkt. Door de 
overname wordt ons bestaande therapeutische aanbod namelijk aangevuld met Fintepla, een goedgekeurd 
geneesmiddel voor het syndroom van Dravet en nu ook voor het syndroom van Lennox-Gastaut, een nieuwe 
indicatie die eind maart van dit jaar door de Amerikaanse FDA is goedgekeurd. 

Door partnerschappen aan te gaan met andere spelers in het ecosysteem van de gezondheidszorg kunnen we 
patiënten op nieuwe manieren toegevoegde waarde bieden. We hebben een overeenkomst gesloten met 
Novartis voor de gezamenlijke ontwikkeling en het op de markt brengen van twee ziektemodificerende 
behandelingen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wij hebben nu Handl Therapeutics BV, een snel 
groeiend en transformatief gentherapiebedrijf in Leuven, België, volledig geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij 
onze ambities op het gebied van gentherapie verder ontwikkelen als een middel om uiteindelijk van 
symptomatische behandeling over te gaan op ziektemodificatie en genezing van ernstige chronische ziekten. 

 



 

 

In het kader van onze digitale zorgtransformatie hebben we onze meerjarige samenwerking met Microsoft 
uitgebreid, waarbij de reken-, cloud- en AI-diensten van Microsoft worden samengebracht met onze 
capaciteiten op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling, om op een efficiëntere en 
innovatieve manier nieuwe geneesmiddelen te ontdekken. 

Vooruitkijken om onze ambities waar te maken 

Wij hebben er vertrouwen in dat wij onze ambitie om in vijf specifieke populaties een leidende rol te spelen, 
kunnen waarmaken. Patiënten met partiële/ focale epileptische aanvallen, artritis psoriatica, myasthenia 
gravis; patiënten met osteoporose-gerelateerde fracturen; en vrouwen in de vruchtbare leeftijd met 
immuunontsteking en/of epilepsie. 

Wij hebben ons ook voorbereid op het verlies van onze exclusieve rechten op Vimpat dit jaar en zijn goed 
gepositioneerd met een portefeuille met nieuwe en veelbelovende producten als Bimzelx (bimekizumab) met 4 
indicaties, zilucoplan en rozanolixizumab met één indicatie en Fintepla met 2 indicaties. In totaal gaat het om 
4 producten en talrijke indicaties waarvan het risico is verminderd om het verlies van het patent op Vimpat te 
compenseren. 

Dit jaar gaan we, door het verlies van het patent op Vimpat, een overgangsfase in, gevolgd door een 
verwachte versnelde groei van het bedrijf. 

Daarom streven we naar een omzet tussen € 5,15 en 5,4 miljard in 2022 en een onderliggende 
winstgevendheid (aangepaste EBITDA) van 26 à 27% van de totale omzet (met uitzondering van de 
overname van Zogenix, die in 2022 naar verwachting zal bijdragen aan de omzet en zal bijdragen aan de 
winst vanaf 2023 – we voorzien een nieuwe richtlijn in de eerste helft van 2022). 

Tegen 2025 willen wij een jaaromzet realiseren van ten minste 6 miljard euro, een laag-midden-dertig 
aangepaste EBITDA-marge, en onze ESG-ratingprestaties nog verder verbeteren. 

Conclusie 

2021 was een zeer sterk jaar, en 2022 wordt een belangrijk overgangsjaar met de lancering van Bimzelx en 
het verlies van onze exclusieve rechten op Vimpat. Door onze aanhoudend sterke financiële prestaties in 
combinatie met indrukwekkende behaalde klinische mijlpalen en strategische partnerschappen, hebben we de 
bouwstenen die we nodig hebben om onze doelstellingen voor 2025 te bereiken. 

Als we vandaag de dag naar UCB kijken, hebben we een solide fundamenten gebouwd, waardoor we ons de 
komende jaren kunnen concentreren op de uitvoering van onze strategie. Wij zijn er dan ook van overtuigd 
dat wij onze ambitie en onze inzet om patiënten meerwaarde te bieden, kunnen waarmaken, nu en in de 
toekomst. 

Voordat ik deze toespraak beëindig, wil ik eerst nog de Raad van Bestuur van UCB bedanken. Onder leiding 
van onze voorzitter Stefan Oschmann heeft de Raad een belangrijke rol gespeeld tijdens onze reis naar 
transformatie en groei. Zoals Aristoteles ooit zei, is het geheel meer dan de som der delen, en ik geloof dat dit 
gemakkelijk kan worden toegepast op UCB en de Raad. 

 



 

 

Ik zou ook mijn erkentelijkheid willen betuigen voor de toewijding, de veerkracht en de inzet van de 
werknemers van UCB over de hele wereld, zonder wie de sterke prestaties van de afgelopen jaren niet 
mogelijk zouden zijn geweest. Het is zeer bevredigend om te werken met mensen die het doel van het bedrijf 
onderschrijven en die de persoon achter de ziekte zien. 

Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, wil ik u, onze aandeelhouders, bedanken voor uw niet-
aflatende steun. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor uw inzet voor UCB tijdens de afgelopen jaren en vooral 
tijdens het afgelopen jaar 2021. 

Ik zou mijn toespraak graag afronden met een korte video van een patiënt die lijdt aan psoriasis. Ik geloof dat 
deze beelden – krachtiger dan woorden – de bestaansreden van UCB illustreren. De video schetst waarom we 
ons volledig toewijden op het creëren van waarde voor patiënten, vandaag en in de toekomst. 

 

 


