
 

Verandering binnen het Executive Committee 

van UCB 
 
Melanie Lee, Executive Vice President UCB, President UCB NewMedicines verlaat 
eind augustus UCB

Brussel (België), 20 mei 2009 – persbericht, gereguleerde informatie – UCB 
kondigde vandaag aan dat Dr. Melanie Lee, Executive Vice President UCB en President 
NewMedicines, eind augustus UCB zal verlaten om andere uitdagingen aan te gaan. Op het 
ogenblik van haar vertrek wordt Melanie Lee lid van UCB’s Scientific Advisory Board. 

,,Ik wil Melanie Lee bedanken voor haar belangrijke bijdrage aan de groei van UCB en 
daarvoor van Celltech. In 2008 legden Melanie en haar team de fundamenten van een 
innovatieve organisatie genaamd UCB NewMedicines, de afdeling ontdekkingsonderzoek 
tot en met ‘proof of concept’ van UCB. We zijn allemaal geëngageerd om van deze nieuwe 
organisatie een eersteklas ontdekkingsmotor te maken’’, zegt Roch Doliveux, Chief 
Executive Officer van UCB.  

Melanie Lee heeft aan het hoofd gestaan van zowel de afdeling ontdekking als die van 
onderzoek en ontwikkeling. Ze was zes jaar lang bestuurder van Celltech plc. en 
gedurende vijf jaar lid van het Executive Committee van UCB. In 2008 zette Melanie Lee 
mee de structuur op van een nieuwe onderzoeksorganisatie - UCB NewMedicines – 
bedoeld om het maximum te halen uit interne en externe vaardigheden en technologieën, 
van ontdekkingsonderzoek tot en met ‘proof of concept’. 

UCB is al begonnen met de zoektocht naar een externe kandidaat om UCB NewMedicines 
te leiden. De nieuwe President UCB NewMedicines zal deze afdeling verder moeten 
ontwikkelen om zo UCB in de fase van doorbraak te brengen.  

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com

 

Voor de redactie 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt meer dan 10 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en 
onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. 
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