
 

 

 
Algemene vergadering UCB op 27 april 2017 
 
Brussel (België), 24 maart 2017 – 7.00 u. (CET) – Vandaag publiceert UCB NV de uitnodiging en 

ondersteunende documenten voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die plaats zal 

vinden op 27 april 2017 om 11.00 u. (CEST). Zoals reeds vermeld in eerdere publicaties , staan op de 

agenda een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van UCB. 

Op de algemene vergadering loopt het mandaat van Albrecht De Graeve af. Gerhard Mayr heeft de 

statutaire leeftijdsgrens bereikt en treedt af als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van UCB; na vijf 

succesvolle jaren als voorzitter en bijna twaalf jaar als lid trekt hij zich terug uit de Raad van Bestuur van 

UCB. Verder heeft Harriet Edelman besloten haar functie in de Raad neer te leggen om persoonlijke 

redenen.  

Gezien het bovenstaande stelt de Raad van Bestuur van UCB op advies van het governance, benoemings- 

& remuneratiecomité (het “GNCC”) het volgende voor aan de aandeelhouders: (i) om Viviane Monges te 

benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een mandaat van vier jaar; (ii) om het mandaat van Albrecht 
De Graeve als onafhankelijk bestuurder te verlengen voor een termijn van vier jaar en (iii) om Roch 
Doliveux te benoemen als bestuurder voor een mandaat van vier jaar.  

Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, zal de nieuwe Raad van Bestuur dus 

bestaan uit Alice Dautry, Kay Davies, Albrecht De Graeve, Norman J. Ornstein, Ulf Wiinberg, Pierre 

Gurdjian en Viviane Monges als onafhankelijk bestuurders en Evelyn du Monceau, Jean-Christophe Tellier, 

uitvoerend bestuurder, Charles-Antoine Janssen, Cyril Janssen, Cédric van Rijckevorsel en Roch Doliveux 

als niet-onafhankelijke bestuurders. 

Na bevestiging van de hierboven vermelde verlenging en benoemingen door de algemene vergadering 

wordt de huidige vicevoorzitter Evelyn du Monceau, thans vicevoorzitter, de nieuwe voorzitter van de 

Raad van Bestuur van UCB en wordt Pierre Gurdjian, onafhankelijk bestuurder, vicevoorzitter.  

Kay Davies zal als onafhankelijk bestuurder Harriet Edelman vervangen als lid van het GNCC. De 

samenstelling van de overige comités (auditcomité en wetenschappelijk comité) wijzigt niet. 

De biografieën van de huidige bestuursders zijn beschikbaar hier.  
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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 2016 een omzet van 4,2 miljard euro. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
 
 
 

mailto:antje.witte@ucb.com
http://www.ucb.com/

