De raad van bestuur van UCB koos een
nieuwe voorzitter voor 2012
Brussel (België), 23 september 2011 - gereglementeerde informatie - UCB
kondigde aan dat zijn raad van bestuur Gerhard Mayr uitriep tot nieuwe voorzitter
van de raad van bestuur. Gerhard Mayr volgt in deze positie de huidige voorzitter
van de raad van bestuur op, Karel Boone, wanneer diens ambtstermijn in april
2012 afloopt bij het bereiken van de leeftijdslimiet van 70 jaar.
Karel Boone: “Ik ben verheugd dat ik de fakkel aan Gerhard Mayr kan overdragen
en ik ben ervan overtuigd dat hij het vertrouwen zal krijgen van alle interne en
externe belanghebbenden. Met zijn uitstekende kennis van UCB en zijn
uitzonderlijke ervaring, vooral in de innovatieve farma-industrie, zal hij de
transformatie van UCB tot de patiëntgerichte leider van de biofarmasector verder
blijven ondersteunen.”
Gerhard N. Mayr, lid van de raad van bestuur van UCB sinds 2005, is independent
director en lid van het Comité voor vergoedingen en benoemingen. Hij maakt
eveneens deel uit van het Auditcomité. Gerhard Mayr is geboren Oostenrijker,
behaalde in 1969 een master scheikundig ingenieur aan het Zwitsers Federaal
Instituut voor Technologie (Zürich) en in 1972 een MBA aan de Stanford
University. In maart 2004 trok hij zich na 32 jaar dienst terug als executive vice
president Pharmaceutical operations bij Eli Lilly & Company. Hij stond bij Lily, een
vooraanstaande innoverende groep, in voor de wereldwijde farmaceutische
business en voor de internationale sales & marketing. Gerhard Mayr is een exvoorzitter van zowel het International Executive Committee als het Europe
Committee of the Pharmaceutical Research Manufacturers of America. Hij was
bestuurder van de Europese Federatie van de farmaceutische industrie van 1995
tot 1997 en van 2000 tot 2002. Gerhard Mayr is lid van de raad van bestuur van
Lonza Group Ltd.
Karel Boone maakt sinds 2000 deel uit van de raad van bestuur van UCB en is
voorzitter sinds 2008. Ook hij is lid van het Auditcomité en van het Comité voor
vergoedingen en benoemingen. Karel Boone is handelsingenieur (KUL) en startte
in 1966 als uitvoerend lid van de raad van bestuur van Lotus Bakeries (toen nog
Lotus Biscuits) en werd CEO in 1974 toen Lotus Biscuits fusioneerde met Corona.
Karel Boone was eveneens uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van
1992 tot wanneer hij in 2006 niet-uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur
werd. Hij bekleedt een bestuursfunctie bij Bank Degroof en Vandemoortele (als
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voorzitter). Hij was actief in beroepsverenigingen en was voorzitter van het
Belgisch Verbond van Ondernemingen.
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Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op
onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met
ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 500
medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en
overtuigingen van het management. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten
inhouden, zijn uitspraken die beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met
inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere
financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, reglementaire of klinische resultaten en
andere soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden dergelijke toekomstgerichte
verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en zijn ze onderhevig aan risico's,
onzekerheden en aannemingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend
kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden.
Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: wijzigingen in de
algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, het mislopen van de vereiste
reglementaire goedkeuringen of het niet tegen aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen ervan,
kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten van producten
die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, gevolgen van toekomstige wettelijke
uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in verband met productaansprakelijkheid,
aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-producten, wijzigingen in de
wetgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de
handhaving van deze wetten en het aanwerven en behouden van het personeel. UCB geeft deze
informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af
om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen of
om een wijziging van de verwachtingen te melden.
Er is geen enkele garantie dat kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als
product of dat er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen
worden. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of
licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. UCB of anderen
kunnen ook problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of met de
productie van zijn producten nadat deze op de markt gebracht zijn.
Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen
op het gebied van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid
opgelegd door derde betalers, evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van
biofarmaceutica beïnvloedt.
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