
 

 

 

UCB kondigt plan voor opvolging van CEO aan in 
perspectief van nieuwe golf van productlanceringen 

• Roch Doliveux blijft Chief Executive Officer van UCB tot 1 januari 2015 
 

• Jean-Christophe Tellier wordt op 1 maart 2014 Chief Executive Officer-Elect en 
Voorzitter van het Uitvoerend Comité;  op 1 januari 2015 treedt hij effectief aan als 
Chief Executive Officer van UCB 

 
Brussel – 20 februari, 2014 – 7:00 CET – Gereglementeerde informatie: De Raad van Bestuur van UCB en 
CEO Roch Doliveux hebben het genoegen om de start van het plan voor de opvolging van de CEO aan te 
kondigen.   
 
Jean-Christophe Tellier, de huidige Executive Vice President van de afdeling Biopharma Brands & Solutions 
van UCB, wordt op 1 maart 2014 aangesteld tot Chief Executive Officer-Elect en Voorzitter van het Uitvoerend 
Comité. Bovendien zal Jean-Christophe Tellier op de volgende Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders op 
24 april 2014 ook worden voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur.   
 
Deze verandering is het resultaat van een lang, weloverwogen opvolgingsplan, dat de nodige ervaring en 
kennisoverdracht verzekert. Het schept de ideale voorwaarden voor de toekomstige groei van de onderneming 
en voor UCB en zijn 8500 werknemers is het een garantie om de verbintenissen van UCB ten overstaan van de 
patiënten te kunnen waarmaken. 
 
“De afgelopen tien jaar is UCB onder leiding van Roch Doliveux uitgegroeid van een chemisch bedrijf met 
gediversifieerd aanbod tot een wereldwijd aanwezige leider in de biofarmaceutische industrie”, aldus Gerhard 
Mayr, Voorzitter van de Raad van Bestuur van UCB.  “Tijdens dat avontuur heeft UCB de patentenkloof van 
zijn vroegere succesproducten overbrugd en met succes drie nieuwe, essentiële medicijnen (Cimzia®, Vimpat® 
en Neupro®) gelanceerd. We hebben ons groeiritme in opkomende markten en in Japan kunnen opdrijven, 
terwijl ook de productiviteit van onze R&D-afdeling constant steeg. Zo waren we in staat om de huidige 
veelbelovende pipeline van vandaag op te bouwen. Roch heeft alles voorbereid om UCB op zijn nieuwe fase 
voor te bereiden. We zijn heel dankbaar voor alles wat hij heeft verwezenlijkt, niet alleen voor UCB, maar ook 
voor alle patiënten die wereldwijd vertrouwen hebben in onze innovatieve producten. We zijn ervan overtuigd 
dat UCB onder leiding van Jean-Christophe Tellier dezelfde weg zal inslaan en de patiënten superieure en 
duurzame waarden zal blijven aanbieden.  Hij en Roch zullen het hele jaar 2014 samenwerken om een vlotte 
overschakeling te garanderen, vooraleer Jean-Christophe op 1 januari 2015 het roer van UCB overneemt.” 
  
Roch Doliveux, CEO van UCB, zei dat “UCB op de vooravond van een belangrijke nieuwe groeiperiode staat: 
onze rijke pipeline van de laatste fase is evenwichtig voorbereid en zal tussen de tweede helft van 2014 en 
halverwege 2016 cruciale mijlpalen bereiken. De continuïteit van het leiderschap is essentieel om de 
succesvolle lancering van al deze producten op het gebied van ernstige ziekten zoals osteoporose, lupus en 
epilepsie te verzekeren. Sinds Jean-Christophe in 2011 aan boord kwam bij UCB, heeft hij een ontzettend 
belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van UCB en heeft hij een cruciale rol gepeeld bij de 
voorbereidingen van onze huidige strategie. Met 25 jaar ervaring en een opmerkelijke carrière in de 
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biofarmaceutische industrie, een patiëntgerichte benadering, een medische achtergrond als reumatoloog en 
een vurige belangstelling voor de ontwikkeling van de personen en hun talenten, is Jean-Christophe de 
perfecte kandidaat om de onderneming met succes doorheen deze nieuwe fase in haar evolutie te loodsen.  
We hebben geluk dat we de toekomstige leider van UCB in eigen huis hebben gevonden; het was voor mij een 
voorrecht om samen met de Raad van Bestuur naar een opvolger te zoeken en deze persoon nu voor te 
bereiden.” 
   
UCB heeft voor de rest van 2014 een nauwgezet plan opgesteld, waarbij Jean-Christophe Tellier zij aan zij met 
de huidige CEO, Roch Doliveux, zal werken om een naadloze overgang te verzekeren wanneer Jean-
Christophe Tellier op 1 januari 2015 Chief Executive Officer van UCB wordt. 
 
 
Biografieën 
U kunt de biografie van Roch Doliveux en Jean-Christophe Tellier lezen op http://www.ucb.com/about-
ucb/management 

 
Voor verdere informatie 

• Antje Witte, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com  

• Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB 
T: +32.2.559.9683, alexandra.deschner@ucb.com 

• France Nivelle, Global Communications, UCB 
T +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com 

• Laurent Schots, Media Relations, UCB 
T +32.2.559.9264, laurent.schots@ucb.com 

 
Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het 
ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het 
leven van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Het bedrijf telt 
ongeveer 9000 medewerkers in zowat 40 landen. In 2012 bedroegen de inkomsten 3,4 miljard EUR. UCB is 
genoteerd aan 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 degene die historische feiten inhouden, dienen beschouwd te 
worden als toekomstgericht, met inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, 
contanten, andere financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, registratie- 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 veronderstellingen 
die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend kunnen afwijken van de toekomstgerichte 
verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die kunnen leiden tot dergelijke afwijkingen zijn: wijzigingen 
in de algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, de onmogelijkheid om de vereiste 
goedkeuringen te verkrijgen of om ze tegen aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, de kosten van onderzoek 
en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB worden 
ontwikkeld, gevolgen van toekomstige gerechtelijke 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 uitvoering ervan, en de werving en het behoud van personeel. UCB geeft deze 
informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de plicht af om de informatie in dit 
persbericht bij te werken, zij het om de feitelijke resultaten te bevestigen of om een wijziging van de 
verwachtingen te melden. 
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Er is geen garantie dat nieuwe kandidaat-producten in de pijplijn zullen worden goedgekeurd of dat er nieuwe 
indicaties voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en goedgekeurd. Producten of potentiele 
producten die het onderwerp zijn van partnerschappen, 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 ze op de markt 
gebracht zijn.  
Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het 
gebied van kostenbeheersing in de managed care en de gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid dat door 
derde betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving die de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica 
beïnvloedt. 


