
 

 

 
Roch Doliveux, CEO van UCB, start tweede termijn als 
voorzitter van het Innovative Medicines Initiative  

• Roch Doliveux leidt inspanningen van de sector via grootste publiek-private 
partnerschap ter wereld voor biofarmaceutische onderzoek en innovatie  

Brussel (België), 1 april 2014 - 9.00 CET – UCB en IMI kondigden vandaag aan dat CEO Roch 
Doliveux opnieuw werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van het Innovative 
Medicines Initiative (IMI), een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Unie en de 
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). UCB is lid van het IMI 
sinds de oprichting in 2006. In mei 2010 werd Roch Doliveux opgenomen in de raad van bestuur, 
waar hij van 2012 tot 2013 voorzitter van was. 

IMI ondersteunt momenteel 46 projecten met een gezamenlijk budget van zo’n € 1,6 miljard. De IMI-
projecten pakken enkele van de grootste uitdagingen aan op het vlak van geneeskundig onderzoek 
met als doel de ontwikkeling van, en patiëntentoegang tot, betere en veiligere geneesmiddelen te 
versnellen. Bovendien steunt IMI een aantal opleidings- en trainingsprojecten. IMI is uiterst 
succesvol gebleken, en een voorstel om het initiatief te verlengen wordt momenteel besproken in 
het Europese Parlement en de EU-lidstaten. 

Roch Doliveux, CEO van UCB en vicepresident van de Europese branchevereniging voor de 
farmaceutische industrie (EFPIA), zegt: “Nooit heeft de wetenschap ons zoveel mogelijkheden 
gegeven om te innoveren en mensen in de hele wereld een betere gezondheid te bieden. Toch is 
wetenschap zo complex geworden dat niemand die mogelijkheden alleen de baas kan. IMI is het 
grootste publiek-private partnerschap van zijn soort en een rolmodel voor open innovatie en 
kennisuitwisseling tussen industrie en universiteit. Zonder twijfel is het ook een belangrijk instrument 
om het welzijn van patiënten in heel Europa te verbeteren.”  

Michel Goldman, Executive Director van IMI, zei: “Roch Doliveux is al lang één van de drijvende 
krachten achter IMI. Zijn toewijding en zijn visie, en die van zijn collega’s in de raad van bestuur, 
hebben IMI helpen uitgroeien tot de sterke en succesvolle organisatie die het vandaag is. Ik 
vertrouw erop dat zijn leiderschapskwaliteiten gecombineerd met zijn focus op de noden van de 
patiënten IMI goed naar de volgende fase in zijn ontwikkeling zullen brengen.”  

 

UCB levert een belangrijke bijdrage aan de werking van het Innovative Medicines Initiative. Het 
neemt deel aan 21 consortia binnen het IMI en heeft de leiding over 3 projecten met academische 
partners: BTCURE, PRECISEADS en AETIONOMY.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Noot voor de redactie 

*Roch Doliveux is al tien jaar UCB’s Chief Executive Officer en Chairman of the Executive Committee. Onder 
zijn leiding groeide UCB uit tot een patiëntgericht biofarmaleider die wordt erkend voor zijn aantrekkelijke 
groeivooruitzichten en zijn productieve pijplijn. In februari 2014 kondigde Roch Doliveux aan dat hij zijn CEO-
verantwoordelijkheden per 1 januari overdraagt aan Jean-Christophe Tellier. Hij is lid van de raad van bestuur 
van UCB en van de raad van bestuur van Stryker Corporation en de Biotechnology Industry Organization 
(BIO). Ook is hij vicepresident van de raad van bestuur van de European Federation of Pharmaceutical 
Association (EFPIA) en  voorzitter van het Caring Entrepreneurship Fund (Koning Boudewijnstichting), een 
filantropisch initiatief dat ondernemerschap inzake gezondheidszorg en welzijn ondersteunt.  
 
 
Voor verdere informatie over UCB 
 
France Nivelle, Global Communications, UCB Laurent Schots, Global Communications, UCB 
tel. +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com  tel. +32.2.559.9264, laurent.schots@ucb.com  
 
Voor verdere informatie over IMI 
Catherine Brett – External Relations Manager 
tel. +32 2 541 8214, M +32 484 896227, catherine.brett@imi.europa.eu 
 
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 
meer dan 8500 medewerkers in zowat 40 landen. In 2013 bedroegen de inkomsten 3,4 miljard EUR. UCB is 
genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op twitter: @UCB_news 
 
Over het Innovative Medicines Initiative (IMI): 
Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is ‘s werelds grootste publiek-private samenwerkingsverband in de 
gezondheidszorg. IMI verbetert de omstandigheden voor farmaceutische vernieuwing in Europa door 
netwerken van industriële en academische experts te betrekken bij en ondersteunen in gezamenlijke 
onderzoeksprojecten. De Europese Unie ondersteunt het IMI-onderzoeksprogramma met € 1 miljard. Deze 
bijdrage wordt bijgepast met minimaal eenzelfde bedrag in natura door de bedrijven die lid zijn van de 
Europese branchevereniging voor de farmaceutische industrie (EFPIA).  
Het Innovative Medicines Initiative ondersteunt momenteel 46 projecten, waarvan een groot aantal al 
indrukwekkende resultaten opleveren. Alle projecten zijn gericht op belangrijke knelpunten in de ontwikkeling 
van medicijnen, met als doel de ontwikkeling van veiligere en effectievere patiëntbehandelingen te versnellen. 
- Meer informatie over IMI: www.imi.europa.eu  
- Volg ons op twitter: @IMI_JU 
 
Over EFPIA:  
EFPIA vertegenwoordigt de farmaceutische industrie in Europa. Door het directe lidmaatschap van 31 
nationale associaties en 35 leidende farmaceutische bedrijven voert EPFIA het woord namens 2.000 bedrijven 
die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en verspreiding van nieuwe geneesmiddelen om de gezondheid 
en het welzijn wereldwijd te verbeteren. 
 
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. 
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. 


