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Persbericht  

 BENOEMT DETLEF THIELGEN IN DE FUNCTIE VAN  
CHIEF FINANCIAL OFFICER 

ië), 16 juli 2007, 7:00 am (CET) - UCB kondigt aan dat Detlef Thielgen (46) 
 1 september 2007 benoemd is in de functie van Chief Financial Officer (CFO) 
ls eerder aangekondigd, zal Luc Missorten tot die datum verder de functie van 
en om een ordelijke overgang te verzekeren.  

, Chief Executive Officer van UCB verklaarde: “Het is mij een groot genoegen 
 van Detlef in de functie van CFO aan te kondigen. Zijn diepgaande kennis van 
ma en zijn uitgebreide ervaring in de farmaceutische industrie zullen een zeer 
drage leveren om van UCB de biofarma-leider van de volgende generatie te 

2007 werd Detlef Thielgen benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van 
ma AG en is sinds 2002 werkzaam als CFO van Schwarz Pharma. In januari 
benoemd in het Executive Committee van UCB.  

in 1989 bij Schwarz Pharma en werd in 1994 benoemd tot Head of Group 
ijn taken bestonden uit financiën, fiscaliteit, consolidatie en operationele en 
ontrole. Van 1995 tot 1999 was hij CFO van Schwarz Pharma USA en 
 2002 General Manager van de wereldwijde productie- en distributieketen van 
ma. Met ingang van 1 februari 2002 werd hij benoemd tot Deputy Executive 
r en met ingang van 1 juli 2002 tot Member of the Executive Board van 

ma en CFO. 



Over UCB 

UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig biofarmaceutisch bedrijf dat 

zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende 

farmaceutica en biotechnologische producten voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, 

allergische/respiratoire aandoeningen, immuunziekten en inflammatoire aandoeningen en de 

oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB 

heeft 8.500 mensen in dienst in 40 landen. In 2006 realiseerde het bedrijf een zakencijfer van 2,5 

miljard euro. UCB staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels en bezit 87.6% van Schwarz 

Pharma.  

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij:  

Investor Relations 

Antje Witte 

Tel.  + 49 2173 481 866 

            + 32 2 559 9346 

 

Mareike Mohr 

Tel. +32 2 559 9264 

 

Media Relations 

Jean-Christophe Donck 

Tel. +32 2 559 9346 

 

 

 


