
 

 
Benoemingen voor nieuwe leden van de Raad van 
Bestuur van UCB 
 
Brussel (België), 25 maart 2016 – 7:00 (CET) – Vandaag publiceert UCB SA de uitnodiging en agenda 

voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die op 28 april 2016 gehouden zal worden. Op de 

agenda staat het voorstel van de Raad van Bestuur van UCB SA om de heren Pierre Gurdijan en Ulf 

Wiinberg tijdens de komende aandeelhoudersvergadering van het bedrijf tot nieuwe, onafhankelijke 

bestuurders te benoemen. 

Pierre Gurdijan is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur aan de Vrije Universiteit van Brussel en 

verzorgt de postdoctorale opleiding CEO Leadership op de Solvay Business School. Daarnaast is hij 

bijzonder actief in de liefdadigheid en het onderwijs.- Hiervoor heeft hij bijna dertig jaar bij het adviesbureau 

McKinsey & Company gewerkt, eerst als Senior Partner en van 2005 tot 2012 als hoofd van de vestiging in 

België. 

Ulf Wiinberg is een doorgewinterde professional in de medische industrie. Bij Wyeth was hij directeur van 

Global Consumer Healthcare en later van de Europese tak van het bedrijf. Ulf is jarenlang CEO geweest bij 

Lundbeck, een Deens farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in hersenaandoeningen. Ulf heeft in besturen 

van verschillende brancheverenigingen in de medische industrie gezeten. Tegenwoordig is hij niet-

uitvoerend lid van de Raad van Bestuur bij het Zweedse bedrijf Alfa Laval en bij Nestlé Health and Science; 

hij is ook voorzitter bij Avillion. 

Op de volgende algemene aandeelhoudersvergadering op 28 april 2016 zal ook worden voorgesteld om de 

mandaten van Harriet Edelman en Charles-Antoine Janssen te verlengen. Het mandaat van Tom McKillop 

zal worden beëindigd.  “Na twee succesvolle termijnen als lid van de Raad van Bestuur, neemt Tom 

McKillop afscheid. De Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité van UCB willen Tom heel hartelijk 

bedanken voor zijn leiderschap tijdens de overgang die het bedrijf de afgelopen tien jaar heeft 

doorgemaakt, waardoor UCB een krachtige positie heeft kunnen opbouwen, met degelijke en duurzame 

groei in het vooruitzicht", aldus Gerhard Mayr, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Jean-Christophe 

Tellier, CEO van UCB.  

De twee nieuwe onafhankelijke kandidaat-bestuursleden zijn geselecteerd vanwege hun uitgebreide 

ervaring binnen de branche en op managementgebied, waardoor de Raad van Bestuur over een breder 

pakket aan competenties beschikt. Indien de aandeelhouders tijdens de komende vergadering akkoord 

gaan, zal de Raad van Bestuur een meerderheid van onafhankelijke leden bevatten, te weten: Alice Dautry, 

 



 
 
Kay Davies, Albrecht De Graeve, Harriet Edelman, Norman J. Ornstein, Pierre Gurdjian en Ulf Wiinberg. 

De overige leden van de Raad van Bestuur van UCB zijn: Gerhard Mayr, voorzitter, Evelyn du Monceau, 

vicevoorzitter, Jean-Christophe Tellier, uitvoerend bestuurder, Charles-Antoine Janssen, Cyril Janssen en 

Cédric van Rijckevorsel.  

De biografieën van Pierre Gurdijan en Ulf Wiinberg kunt u hier vinden. 
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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 immunologische en neurologische aandoeningen. Met meer dan 7500 
medewerkers in ongeveer 40 landen behaalde UCB in 2015 een omzet van 3,9 miljard euro. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
 
 
Toekomstgerichte verklaringen  
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen 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 
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 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 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. 
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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. 

 


