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Ismail Kola begint bij UCB als Executive Vice 
President, UCB & President, UCB New 
Medicines™ 
 

Brussel, België, 10 november 2009, 8u30 CET - UCB kondigt vandaag de aanstelling 

aan van Ismail Kola, Executive Vice President, UCB & President, UCB New Medicines™, 

UCB's afdeling die ontdekkingsonderzoek tot en met 'proof of concept'- ontwikkeling 

omvat. Ismail Kola zal vanaf 23 november 2009 deel uitmaken van het Executive 

Committee van UCB.  

Roch Doliveux, Chief Executive Officer van UCB zegt: "Wij hebben het genoegen de 

aanstelling van Ismail te melden. Hij zal leiding geven aan onze interne en externe 

ontdekking van nieuwe geneesmiddelen om patiënten met ernstige ziektes te behandelen. 

Deze uiterst deskundige wetenschapper met een succesvol curriculum in de academische 

wereld en de biofarmaceutische sector, is een ware aanwinst voor UCB. Ik ben er zeker 

van dat de ontwikkeling van UCB NewMedicines™ onder de leiding van Ismail grote 

stappen voorwaarts zal maken. Met zijn sterke onderzoeks- en ontwikkelingsachtergrond 

gecombineerd met stevige commerciële noties zal hij UCB NewMedicines™ nog betere 

resultaten bezorgen om UCB naar haar doorbraakfase te leiden." 

Gedurende meer dan 20 jaar heeft Ismail Kola bruggen gebouwd tussen de wetenschap 

en de academische wereld met verschillende projecten gesteund door erkende instellingen 

zoals de NHMRC (National Health & Medical Research Council) Australia, de National 

Institutes of Health, USA and Monash University in Australië. Hij is  auteur van 159 

technische publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke en medische tijdschriften en 

wordt op 12 patenten vermeld als uitvinder. Onder zijn leiding werden al verschillende 

geneesmiddelen op de markt gebracht en op dit moment zijn er een groot aantal in de 

laatste ontwikkelingsfase.  

Sinds maart 2007 bekleedde Dr. Kola de functies van Senior Vice-President, Discovery 

Research en Early Clinical Research & Experimental Medicine en Chief Scientific Officer bij 

Schering-Plough. Voor Schering Plough werkte hij bij Merck, waar hij in januari 2003 

benoemd werd tot Senior Vice President/Site Head, Basic Research. Daarvoor was Ismail 

Vice President, Research, en Global Head, Genomics Science and Biotechnology bij 

Pharmacia Corporation. Hij werkte tevens als consulent bij SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals, waar hij ook lid was van de Genomics Advisory Board. 

Vanaf 23 november 2009 telt het Executive Committee van UCB, voorgezeten door Roch 

Doliveux, CEO, de volgende leden, allemaal Executive Vice Presidents: Michele Antonelli, 

Fabrice Enderlin, Ismail Kola, Iris Loew-Friedrich, Mark McDade, Detlef Thielgen en Bob 

Trainor. 
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Voor meer  informatie: 

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com  

 
Over NewMedicines™ 
Met zijn ontdekkingsonderzoek tot en met 'proof of concept', is UCB NewMedicines™ een 
innoverende organisatie met een extern netwerk, opgericht om de toekomstige projecten te 
verzekeren en de volgende doorbraakproducten van UCB te leveren. 
De verspreide onderzoeksorganisatie benut de investering van UCB in wetenschappelijke en 
medische doorbraken optimaal, via een aanpak op basis van samenwerking om teams en projecten 
te vormen, met als doel de creatie van nieuwe geneesmiddelen. De werking van UCB 
NewMedicines™ is gebaseerd op een 'hubmodel' en is gevestigd in twee centra: te Braine-l’Alleud, 
België en Slough, UK. Deze centra richten zich vooral op de therapeutische zones van het centrale 
zenuwstelsel en immunologie. Sterke technologische platforms onderbouwen het onderzoek. De 
organisatie herbergt leiders en experts met de hoogste bekwaamheid om alle aspecten van de 
portefeuille in alle functies te onderzoeken, te controleren, erover te beslissen en te onderhandelen. 
Interne hulpmiddelen differentiëren UCB terwijl externe hulpmiddelen worden aangesproken voor 
routineactiviteiten of om aanvullende vaardigheden en capaciteiten van specialisten aan te brengen. 
De organisatie maakt graag gebruik van externe netwerken om onze focus op de toekomstige 
levering en doorbraakwetenschap te ondersteunen. Dokters en patiënten bepalen de keuzes, vanaf 
de aanvang van de projecten. 
 
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 ongeveer 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. 
 


