
 
 

Directiecomité UCB verwelkomt nieuw lid  
• Pascale Richetta vervoegt het biofarmabedrijf op 1 februari 2016 als hoofd van de 

Bone therapy Patient Value Unit  
 

Brussel (België), 15 januari 2016 – 7:00 CET – Pascale Richetta gaat aan de slag bij UCB als 

Executive Vice President en lid van het directiecomité. Dat maakt UCB vandaag bekend. In haar 

nieuwe functie zal Richetta verantwoording afleggen aan CEO Jean-Christophe Tellier. Pascale 

Richetta komt aan het hoofd van de Bone Patient Value Unit van UCB. Die functie werd vorig jaar 

gecreëerd in het kader van de nieuwe Patient Value Organization en ad interim vervuld door Iris 

Loew Friedrich. Zij had die extra rol op zich genomen naast haar verantwoordelijkheden als Chief 

Medical Officer en Head of the Development and Medical Practices.  

Pascale Richetta, opgeleid als arts, heeft al een lange, succesvolle carrière achter de rug in de 

farmaceutische industrie. Ze beschikt over ruim 20 jaar commerciële ervaring met het beheer van 

traditionele farmaceutica en complexe biologica. Voor ze de overstap maakte naar UCB, was 

Richetta Vice President West-Europa en Canada bij Abbvie. Daarvoor vervulde ze verscheidene 

managementfuncties bij Abbott, GSK, Ipsen en Servier, waar ze met succes belangrijke 

geneesmiddelen van deze bedrijven introduceerde op de internationale markt. 

 “We zijn heel blij dat we Pascale in ons team mogen verwelkomen”, zegt Jean-Christophe Tellier, 

CEO van UCB. “Ze gaat onze Bone Patient Value Unit leiden en zal het osteoporosemiddel 

romosozumab, dat momenteel in de onderzoeksfase zit, door de volgende stappen in de 

ontwikkeling loodsen. We willen ook Iris Loew-Friedrich bedanken omdat ze deze functie het 

afgelopen jaar tijdelijk heeft ingevuld, naast haar toch al brede takenpakket. De ontwikkeling van 

romosozumab, waarvoor wordt samengewerkt met Amgen, verloopt zoals gepland. We verwachten 

dat we in de loop van 2016 belangrijke mijlpalen zullen bereiken.”  
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Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op 
de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om het leven van mensen met 
ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel te transformeren. Met 8000 
medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2014 een omzet van 3,3 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.  
Voorts vormt de informatie in dit document geen aanbod om effecten te verkopen of verzoek tot een aanbod 
om effecten te kopen en is er geen sprake van een aanbod, verzoek of verkoop van effecten in een 
rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of dergelijke verkoop onwettig zou zijn vóór de registratie of 
kwalificatie volgens de effectenwetgeving van dat rechtsgebied. UCB geeft deze informatie vrij vanaf de datum 
van deze voorstelling 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 worden als product of dat 
nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd 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 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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