
 

 
Wijzigingen in de Raad van Bestuur van UCB 
 
Brussel, 14 december 2007 om 7 uur CET - Tijdens de vergadering van 13 
december 2007 onderzocht de Raad van Bestuur de verandering in de 
samenstelling van de Raad die voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 
24 april 2008 zal plaatsvinden, als de mandaten van vier Bestuurders ten einde 
lopen. De Raad schuift kandidaten naar voren ter vervanging.  
 
De volgende Bestuurders zullen op 24 april 2008 afscheid nemen: 
• Alan Blinken, lid van de Raad sinds 2000, die zich terugtrekt omdat hij de door 

de Raad aanbevolen leeftijdsgrens heeft bereikt; 
• Guy Keutgen, lid van de Raad sinds 1984, en Jean-Louis Vanherweghem, lid 

van de Raad sinds 1999, die op eigen vraag niet beschikbaar zijn voor 
herverkiezing; 

• Georges Jacobs die bij het neerleggen van zijn executieve functies als CEO van 
het bedrijf in 2005 heeft aanvaard de Raad voor te zitten voor een termijn van 
drie jaar en geen kandidaat meer is voor herverkiezing. "Na 39 jaar voor deze 
onderneming te hebben gewerkt, 17 jaar als CEO en 3 jaar als Voorzitter van 
de Raad van Bestuur, denk ik dat het tijd is om te vertrekken. Ik ben blij dat de 
overgang naar de nieuwe bestemming van UCB onder mijn voorzitterschap 
soepel is verlopen.” 

 
De Raad heeft beslist om Karel Boone, onafhankelijk Bestuurder sinds 2000, met 
ingang van 24 april 2008 aan te stellen als Voorzitter ter vervanging van Georges 
Jacobs. Karel Boone is voorzitter van de raad van bestuur van Lotus Bakeries en 
van Vandemoortele, en erevoorzitter van de VBO (Verbond van Belgische 
Ondernemingen).  
 
Met het oog op het verder uitbreiden van de deskundigheden in de Raad, werden 
tot dusver drie kandidaten geselecteerd die op de volgende 
aandeelhoudersvergadering benoemd zullen worden als lid van de Raad:  
 
• Thomas Leysen, Managing Director van Umicore en de volgende Voorzitter van 

de VBO, zal de Raad van UCB vervoegen vanaf 1 januari 2009; 
• Jean-Pierre Kinet, hoogleraar aan het Harvard Institute of Medicine en het Beth 

Israel Deaconess Medical Center; 
• Armand De Decker, Voorzitter van de Belgische Senaat; 
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De Raad bracht hulde aan George Jacobs, CEO van UCB van 1987 tot 2005 en 
Voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 2005. Onder zijn voorzitterschap, en 
dankzij zijn kennis en zijn lange ervaring in de farmaceutische en chemische 
activiteiten van UCB, heeft Georges Jacobs een aanzienlijke bijdrage geleverd bij 
het ondersteunen van zijn opvolger Roch Doliveux, de CEO, en bij de 
transformatie van UCB tot een zuivere biofarmaceutische onderneming. De Raad 
van Bestuur spreekt zijn bijzondere dank uit aan Georges Jacobs voor zijn lange 
en voortreffelijke carrière bij UCB en voor zijn belangrijke bijdrage aan de 
fundamentele transformatie van de Groep UCB. 
 
De Raad dankt ook Jean-Louis Vanherweghem, Guy Keutgen en Alan Blinken voor 
hun deskundige en waardevolle bijdrage aan de Raad van Bestuur. 
 
Voor verdere informatie  
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9414, Antje.witte@ucb-group.com

Mareike Mohr, Associate Director Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9264, Mareike.mohr@ucb-group.com

 
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 
(inclusief epilepsie), immuunziekten en inflammatoire aandoeningen (inclusief 
allergische/respiratoire aandoeningen) en oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden 
in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft ongeveer 12,000 mensen in dienst in meer dan 40 
landen. In 2006 realiseerde het bedrijf een zakencijfer van 3,5 miljard euro (pro forma). UCB staat 
genoteerd op de beurs Euronext Brussels en bezit ongeveer 89% van Schwarz Pharma AG. Schwarz 
Pharma AG (Monheim, Duitsland) maakt deel uit van de UCB groep. 
 
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Deze persmededeling omvat toekomstgerichte verklaringen op basis van de huidige plannen, 
ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan 
risico’s en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen 
verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze 
persmededeling kunnen worden gesuggereerd. Belangrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van 
dergelijke verschillen, omvatten: veranderingen in de algemene economische situatie, commerciële 
en concurrentie- omstandigheden, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, 
veranderingen in regelgeving, wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden van 
medewerkers. 
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