
 

 

 
Nieuwe CEO UCB Jean-Christophe Tellier stelt 
managementteam voor 
 

• Op 1 januari 2015 volgde CEO Jean-Christophe Tellier Roch Doliveux op die, zoals 
enkele maanden geleden werd aangekondigd, op 31 december 2014 aftrad 

• Vanaf 1 februari 2015 verwelkomt het Uitvoerend Comité van UCB drie nieuwe leden 
die mee richting zullen geven aan de groei en focus op patiënten die leven met ernstige 
ziekten 

Brussel, 13 januari 2015, 7.00 u. CET – Jean-Christophe Tellier heeft op 1 januari 2015 de functie 
van CEO van UCB overgenomen van Roch Doliveux. Hij is ook voorzitter van het Uitvoerend Comité 
van UCB en lid van de Raad van Bestuur.  

Op 31 december 2014 trad Roch Doliveux af nadat hij tien jaar lang met succes leiding had gegeven 
aan UCB. De Raad van Bestuur van UCB benoemde hem tot erelid van de Raad en tot erevoorzitter 
van het Uitvoerend Comité. 

Jean-Christophe Tellier, die in 2011 bij UCB kwam werken, heeft meegebouwd aan de huidige 
strategie van het bedrijf. Hij speelde een belangrijke rol bij het aandrijven van de groei van UCB’s 
drie kerngeneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro®.  

Jean-Christophe Tellier heeft al een opmerkelijke carrière van 25 jaar achter de rug in de 
biofarmaceutische industrie. Niet alleen beschikt hij over ruime ervaring en heeft hij al veel bereikt, hij 
gaat bovendien patiëntgericht te werk, heeft een medische achtergrond als reumatoloog en heeft een 
passie voor de ontwikkeling van talent.  

Bij het uitvoeren van de missie van het bedrijf krijgt Jean-Christophe Tellier de steun van een sterk 
Uitvoerend Comité dat wordt aangevuld met nieuwe leden.  

Over de samenstelling van het managementteam van UCB zegt Jean-Christophe Tellier: “Het team 
is er wonderwel in geslaagd om het bedrijf te veranderen in een wereldwijde wetenschappelijke 
voortrekker die patiënten met ernstige ziekten helpt om een normaler leven te leiden. Het is 
belangrijk voor UCB om de continuïteit van het leiderschap te verzekeren terwijl we tegelijkertijd 
expertise toevoegen in onze focusgebieden neurologie en immunologie om zo een impuls te geven 
terwijl we onze volgende periode van groei ingaan.”  
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Het nieuwe managementteam van UCB, dat vanaf 1 februari 2015 actief is, heeft een duidelijke focus 
op belangrijke ziektes en expertisedomeinen. Het nieuwe Uitvoerend Comité kent de volgende 
structuur, waarbij elk onderdeel wordt geleid door een Executive Vice President die rapporteert aan 
Jean-Christophe Tellier, Chief Executive Officer en voorzitter van het Uitvoerend Comité. 

Patient Value Units: 

• Nieuwe geneesmiddelen: Ismail Kola, New Medicines Head en Chief Scientific Officer  
• Neurologie: Jeff Wren, Patient Value Unit Head, eerder hoofd voor de regio Noord-Amerika 

bij UCB 
• Immunologie: Emmanuel Caeymaex, Patient Value Unit Head, eerder hoofd van UCB’s 

Cimzia® team 
• Botafwijkingen: deze vacature staat nog open en wordt ad interim ingevuld door Iris Loew 

Friedrich  

Patient Value Practices: 

• Strategische marketing: Bharat Tewarie, Chief Marketing Officer. Een arts met veel ervaring 
in de sector. Hij was eerder Senior Vice President, head of Global Business Franchise 
Neurology & Immunology en head of Global Business Franchise Medical Devices bij Merck-
Serono  

• Ontwikkeling en medisch onderzoek: Iris Loew Friedrich, Chief Medical Officer  

Patient Value Operations:  

• Geografische operaties, gevestigde merken, technische operaties en bedrijfsontwikkeling: 
Mark McDade, Chief Operation Officer  

Patient Value Functions:  

• Financiën: Detlef Thielgen, Chief Financial Officer 
• Talent en bedrijfsreputatie: Fabrice Enderlin, Chief Talent Officer 
• Juridisch: Anna Richo, General Counsel 

De volledige biografieën van de leden van het Uitvoerend Comité van UCB zijn te vinden op 
http://www.ucb.com/investors/Governance/Corporate-governance 
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Voor verdere informatie:  
 
Corporate Communications 
 
France Nivelle, Global Communications, UCB, 
T +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com 

Investor relations 
 
Antje Witte, Investor Relations, UCB,  
T +32.2.559.94.14, antje.witte@ucb.com 

 

 
Laurent Schots, Media Relations, UCB, 
T +32.2.559.92.64, 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. Met 8500 medewerkers in ongeveer 40 landen 
haalde UCB in 2013 een omzet van 3,4 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op 
Twitter: @UCB_news 
 
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 te worden beschouwd 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: 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 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. 
Er is geen garantie dat nieuwe 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 ze op de markt zijn gebracht. 
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. 
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