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Het uitvoerend comité van UCB wordt 
versterkt met twee nieuwe leden 
 

• Greg Duncan, Executive Vice President, President of North American 
Operations 

• Jean-Christophe Tellier, MD, Executive Vice President, President of 
European Operations 

 
BRUSSELS, 25 mei 07:00 (CET) – gereguleerde informatie - Aan de vooravond van 
een nieuwe groeifase en daarbij voortbouwend op belangrijke vorderingen in de late-stage 
pipeline, kondigde UCB eerder vandaag aan dat zijn uitvoerend comité met ingang van 
1 juli 2011 wordt versterkt met twee nieuwe leden. 

De twee nieuwe leden zijn de hoofden van de Amerikaanse en Europese commerciële 
activiteiten, respectievelijk Greg Duncan, op dit ogenblik Senior Vice President en 
President of North American Operations, en Jean-Christophe Tellier, voorheen bij Ipsen.  

Deze aanvulling bij het uitvoeren comité zal Mark McDade, UCB’s EVP Global Operations 
en Chief Operating Officer in staat stellen zich te concentreren op UCB’s toekomstige 
groeimarkten buiten de V.S. en Europa, maar tevens de commerciële groeistrategie van 
UCB over alle markten heen blijven verzekeren. Mark blijft tegelijk aan het hoofd van 
Business Development en behoudt de internationale leiding over de functies Marketing, 
Access en Medical Affairs waar hij de introductie en commercialisering voorbereidt van de 
volgende generatie geneesmiddelen uit UCB’s veelbelovende late-stage pipeline, zoals 
brivaracetam tegen epilepsie, epratuzumab tegen lupus en sclerostin-antilichaam tegen 
postmenopauzale osteoporose en breukgenezing. 

Greg Duncan joined UCB in 2007 to lead UCB’s European Operations. He then became 
President of European and Emerging Market Operations until 2009 when he was appointed 
President of UCB’s North American operations.  Greg has a degree in Economics from the 
State University of New York, Albany, and a MBA in Marketing and Management from the 
Emory University in Atlanta. He started his career in 1989, within Pfizer, where he had 
spent 17 years holding various managerial positions. His last position within Pfizer was as 
President Latin America. 

Jean-Christophe Tellier komt bij UCB van Ipsen waar hij President & General Manager 
Ipsen US was. Zijn rol bij Ipsen was de versterking van Ipsen’s specialty care business in 
Noord-Amerika, in de deelgebieden endocrinologie en neurologie. Vóór Tellier in mei 2009 
bij Ipsen kwam, was hij Executive Vice President and Chief Commercial Officer bij 
MacroGenics Inc, een in Maryland gevestigd biotechnologiebedrijf. Jean-Christophe Tellier 
verbleef het grootste gedeelte van zijn carrière bij Novartis (Ciba), waar hij verschillende 
commerciële functies vervulde in Frankrijk, België en Zwitserland. Hij is een aan de 
Universiteit van Parijs V afgestudeerd arts, specialisatie reumatologie.  
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Gedetailleerde biografieën van de leden van het uitvoerend comité kunnen worden 
teruggevonden op de UCB-website. 
 

Voor meer informatie: 
Antje Witte, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com 

 

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. 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 zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn.  

 


