
 

 

 
UCB's algemene vergadering van aandeelhouders in 
2021 
 

• Voor het boekjaar 2020: brutodividend van € 1,27 per aandeel (+ 2 %), betaalbaar op 4 
mei 2021 

• Alle ter stemming voorgelegde agendapunten goedgekeurd 

• De toespraak van Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB, is beschikbaar op de 
wereldwijde bedrijfswebsite van UCB 

Brussel (België), 29 april 2020 – 18.00 uur (MEZT) – gereglementeerde informatie - UCB hield 
vandaag zijn jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Gezien de 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en in overeenstemming met artikel 7.137 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd deze vergadering virtueel gehouden.  Op de 
AVA waren 148 614 833 aandelen (78,73 % van de aandelen met stemrecht) vertegenwoordigd.  

De toespraak van de heer Jean-Christophe Tellier, Chief Executive Officer van UCB, ter gelegenheid van 
deze algemene vergadering werd gepubliceerd op de website van UCB.  

Tijdens zijn toespraak merkte de heer Tellier op: "Dankzij onze veerkrachtige teams was 2020 opnieuw een 
uitstekend jaar voor UCB. We hebben sterke resultaten geboekt, wat eens te meer bewijst dat we erop 
kunnen vertrouwen dat onze huidige groeistrategie ons helpt te zorgen, te groeien en te presteren."  

Jean-Christophe Tellier benadrukte in zijn toespraak ook de prestaties van het bedrijf sinds het begin van 
dit jaar: "We zien dat de goede prestaties in 2020 worden voortgezet – in lijn met onze verwachtingen en 
onze pas bekendgemaakte vooruitzichten voor 2021." Over de pandemie zei de heer Tellier het volgende: 
"We blijven de evoluerende COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan nauwgezet volgen om mogelijke 
uitdagingen op korte en middellange termijn te kunnen aanpakken. Vandaag bevestigen we alle tijdlijnen 
voor onze klinische ontwikkelingsprogramma's zoals eind februari meegedeeld in ons verslag over het 
boekjaar 2020. UCB blijft de impact van COVID-19 op alle lopende klinische studies monitoren en zal 
indien nodig wijzigingen doorvoeren.  

Wat betreft rozanolixizumab, een op antilichamen gerichte neonatale Fc-receptor (FcRn), merkte Jean-
Christophe Tellier het volgende op: "We gaan een bijkomende groep patiënten met auto-immune encefalitis 
(AIE) onderzoeken. AIE is een zeldzame en ernstige medische aandoening waarbij het immuunsysteem de 
hersenen aanvalt. Dit leidt tot epileptische aanvallen, bewegingsstoornissen en cognitieve achteruitgang bij 
sommige patiënten. Er is geen goedgekeurde therapie voor AIE. UCB's klinische ontwikkelingsprogramma 
met rozanolixizumab voor de behandeling van AIE gaat in het derde kwartaal van dit jaar van start met een 
fase 2-studie bij deze patiëntenpopulatie. De eerste resultaten worden verwacht in het vierde kwartaal van 
2023." 
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De AVA heeft voor het boekjaar 2020 een brutodividend van € 1,27 per aandeel (nettodividend van € 0,889 
per aandeel) goedgekeurd, tegenover € 1,24 per aandeel voor 2019 (netto € 0,868). De ex-dividenddag is 
30 april 2021 en het dividend (coupon nr. 24) is betaalbaar op 4 mei 2021. 

Tijdens de AVA werden verschillende wijzigingen in de Raad van Bestuur ter stemming voorgelegd en  
goedgekeurd. De AVA benoemde de heer Stefan Oschmann tot onafhankelijk bestuurder. Hij zal mevrouw 
Evelyn du Monceau, die na meer dan 35 jaar in de Raad de statutaire leeftijdsgrens heeft bereikt, 
vervangen als voorzitter van de Raad. Mevrouw du Monceau werd eveneens benoemd tot bestuurder. Zij 
zal de heer Pierre Gurdjian vervangen als vicevoorzitter van de Raad. De heer Gurdjian blijft tot het einde 
van zijn mandaat als onafhankelijk bestuurder zetelen in de Raad. Mevrouw du Monceau vertegenwoordigt 
de referentieaandeelhouder en komt niet in aanmerking als onafhankelijk bestuurder volgens de criteria 
van de Belgische Corporate Governance Code 2020. 

De heer Roch Doliveux, wiens mandaat afliep, wenste zich om persoonlijke redenen niet kandidaat te 
stellen voor een nieuwe termijn en heeft de Raad en UCB verlaten. De heer Jonathan Peacock werd 
benoemd tot onafhankelijk bestuurder en zal de heer Albrecht De Graeve vervangen als voorzitter van het 
Auditcomité. Het mandaat van de heer De Graeve werd verlengd met een termijn van vier jaar. Hij blijft 
voldoen aan de voorwaarden om als onafhankelijk bestuurder te zetelen tot de algemene vergadering van 
2022.  
Het mandaat van mevrouw Viviane Monges als onafhankelijk lid van de Raad werd verlengd met een 
termijn van vier jaar. Zij blijft lid van het Auditcomité. Professor Susan Gasser werd benoemd als nieuw lid 
van de Raad van Bestuur van UCB. Zij vervangt professor Alice Dautry die de statutaire leeftijdsgrens heeft 
bereikt en lid blijft van het Wetenschappelijk Comité van de Raad. Haar coöptatie in de Raad voor de 
periode die ingaat op 1 januari 2021 werd eveneens bevestigd.   

In zijn commentaar op de wijzigingen in de Raad bedankte Jean-Christophe Tellier persoonlijk en in naam 
van UCB in het bijzonder de personen die na jarenlange geweldige inzet voor het bedrijf vertrekken: "Ik wil 
mijn waardering uitspreken voor en mijn dankbaarheid betuigen aan onze voorzitter van de Raad, Evelyn 
du Monceau, die aan het eind van de vergadering met pensioen ging. Haar expertise en leiding zijn van 
onschatbare waarde geweest. Evelyn heeft altijd blijk gegeven van een niet-aflatend engagement om zorg- 
en behandelingsoplossingen voor patiënten met onvervulde behoeften te verbeteren. Jean-Christophe 
wenste ook UCB's voormalige CEO Roch Doliveux te bedanken, die eveneens de Raad van Bestuur 
verlaat: "Roch heeft UCB vele jaren geleid en speelde een belangrijke rol bij de transformatie van ons 
bedrijf tot een succesvolle speler in de biofarmaceutische industrie. We hebben jarenlang samengewerkt 
en ik heb zijn advies en steun altijd gewaardeerd."  

Het curriculum vitae van de leden van de Raad is te vinden op de website van UCB: 
https://www.ucb.com/investors/UCB-governance.  

Alle andere agendapunten waarover op de AVA werd gestemd, werden door de aandeelhouders 
goedgekeurd. Meer informatie, met inbegrip van details over de stemmingen, zal binnenkort beschikbaar 
zijn op de website van UCB. 

Het Geïntegreerd Jaarverslag 2020 van UCB kan worden gedownload op 
https://www.ucb.com/investors/Download-center  en is beschikbaar op de online portaalsite op 
https://reports.ucb.com/annual-report-2020/home. 
  
De financiële resultaten voor de eerste helft van 2021 worden op 29 juli 2021 gepubliceerd.  
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De algemene vergadering van volgend jaar wordt gehouden op 28 april 2022. 
 
Voor meer informatie 
 
Investor Relations 
 
Antje Witte, 
Investor Relations, UCB 
T +32,2.559,9414 
antje.witte@ucb.com  
 
  

Global Communications 
 
Laurent Schots,  
Media Relations, UCB 
T+32.2.559.9264 
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. In 2020 
realiseerde UCB met ongeveer 8.400 werknemers in bijna 40 landen een omzet van € 5,3 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
 
Toekomstgerichte verklaringen UCB 
 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met 
de woorden ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘veronderstelt’, ‘is van plan’, ‘streeft naar’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zal’, ‘verder’ en 
vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bestaande plannen, 
ramingen en overtuigingen van het management. Alle verklaringen, behalve die welke historische feiten 
betreffen, zouden als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, met inbegrip van 
schattingen van opbrengsten, operationele marges, investeringsuitgaven, geldmiddelen, andere financiële 
informatie, verwachte juridische, politieke, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke 
schattingen en resultaten. Op grond van hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie 
voor toekomstige resultaten en zijn ze onderhevig aan onbekende risico's, onzekerheden en 
veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, de financiële toestand, prestaties en 
verwezenlijkingen van UCB of resultaten van de sector wezenlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mogelijk worden geïmpliceerd. Belangrijke factoren die tot 
dergelijke verschillen kunnen leiden zijn: de wereldwijde verspreiding en impact van COVID-19, 
veranderingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het niet of niet tegen 
aanvaardbare voorwaarden of niet binnen de verwachte termijnen kunnen verkrijgen van vereiste wettelijke 
goedkeuringen, kosten verbonden aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten voor 
producten die in de pijplijn zitten of door UCB worden ontwikkeld, gevolgen van toekomstige rechterlijke 
beslissingen of onderzoeken door de overheid, veiligheid, kwaliteit, gegevensintegriteit of 
productieproblemen; mogelijke of feitelijke inbreuken op gegevensbeveiliging en privacy, of verstoring van 
onze informatietechnologiesystemen, productaansprakelijkheidsclaims, betwistingen van 
octrooibescherming voor producten of productkandidaten, concurrentie van andere producten zoals 
biosimilars, wijzigingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in 
de belastingwetgeving of de handhaving van dergelijke wetten en het aanwerven en in dienst houden van 
zijn werknemers. Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten in de pijplijn zullen worden ontdekt of 
geïdentificeerd, en als product zullen worden goedgekeurd of dat nieuwe indicaties voor bestaande 
producten zullen worden ontwikkeld en goedgekeurd. Evolutie van concept tot commercieel product is 
onzeker. Preklinische resultaten garanderen niet dat productkandidaten veilig of doeltreffend zullen zijn voor 
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de mens. Tot dusver kan de complexiteit van het menselijk lichaam niet worden gesimuleerd met 
computermodellen, systemen van celculturen of modellen van dieren. De tijd nodig om klinische testen af te 
ronden en goedkeuring te krijgen van de regelgevende instanties om producten op de markt te brengen, is 
in het verleden variabel geweest en UCB verwacht dat dit ook in de toekomst moeilijk te voorspellen zal zijn. 
Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of 
licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan onenigheden of geschillen tussen de partners of kunnen 
niet zo veilig, doeltreffend of commercieel succesvol blijken te zijn als UCB dacht bij aanvang van dergelijk 
partnership. De inspanningen van UCB om andere producten of ondernemingen over te nemen en de 
werking van dergelijke ondernemingen te integreren kunnen niet zo succesvol blijken te zijn als UCB dacht 
op het moment van overname. Ook is het mogelijk dat UCB of derden problemen ontdekken in verband met 
de veiligheid, bijwerkingen of fabricage van producten en/of toestellen van UCB nadat ze op de markt zijn 
gebracht. De ontdekking van ernstige problemen met een product dat vergelijkbaar is met een van de 
producten van UCB, met implicaties voor een hele klasse producten, kan een belangrijk nadelig effect hebben 
op de verkoop van de volledige klasse van betrokken producten. Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden 
beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het gebied van kostenbeheersing in 'managed care' 
en in de gezondheidszorg, zoals prijsdruk, politiek en publiek toezicht, patronen of praktijken van klanten en 
voorschrijvers, en het terugbetalingsbeleid dat door derden-betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving 
die van invloed is op de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica-activiteiten en -resultaten. Tot slot 
kan een panne, een cyberaanval of een inbreuk op de informatiebeveiliging de vertrouwelijkheid, integriteit 
en beschikbaarheid van de gegevens en systemen van UCB in gevaar brengen.  
Rekening houdend met deze onzekerheden, mag u geen ongepast vertrouwen stellen in deze 
toekomstgerichte verklaringen. Er is geen enkele garantie dat de kandidaat-producten of goedgekeurde 
producten waarvan mogelijk sprake in dit persbericht zullen worden ingediend of goedgekeurd voor verkoop 
of voor bijkomende indicaties of etikettering in om het even welke markt of op om het even welk tijdstip. Er is 
bovendien geen enkele garantie dat dergelijke producten in de toekomst commercieel succesvol zullen zijn 
of blijven. 
UCB geeft deze informatie, met inbegrip van toekomstgerichte verklaringen, enkel vrij vanaf de datum van 
dit persbericht en geeft geen enkel mogelijk gevolg van de COVID-19-pandemie weer, tenzij anders vermeld. 
UCB volgt de internationale ontwikkeling van deze pandemie en de mogelijke financiële gevolgen ervan voor 
UCB op de voet. UCB wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af om de informatie in dit persbericht bij te 
werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen als om een wijziging van de toekomstgerichte 
verklaringen te melden of weer te geven, met betrekking tot enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden 
of omstandigheden waarop een verklaring mogelijk is gebaseerd, tenzij dergelijke verklaring is vereist door 
van toepassing zijnde wetten of regelgeving.  


