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Nieuwe leden voor de Raad van Bestuur van UCB 
 
Brussel (België), 22 maart 2012 – 18.30 u (MET), gereguleerde informatie –  
UCB heeft vandaag aangekondigd dat Harriet Edelman en Charles-Antoine Janssen op de 
volgende Algemene Vergadering van UCB zullen worden voorgesteld als kandidaat-leden 
voor de Raad van Bestuur.  

Op de volgende Algemene Vergadering, die plaatsvindt op 26 april 2012, lopen de 
mandaten van Karel Boone, Thomas Leysen, Alexandre Van Damme en Gaëtan van de 
Werve ten einde. Alexandre Van Damme heeft zijn ontslag ingediend. Roch Doliveux, CEO 
van UCB verklaarde: “Karel Boone, Thomas Leysen, Alexandre Van Damme en Gaëtan van 
de Werve hebben hun opdracht als bestuursleden met succes vervuld. We danken hen 
voor hun aanzienlijke en constructieve bijdragen. Een speciale hulde en dank gaat uit naar 
Karel Boone, Voorzitter van de Raad, die de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt. Karel 
heeft de transformatie die UCB sinds 2000 heeft doorgemaakt, op een doordachte manier 
gestimuleerd en ondersteund”. Gerhard Mayr, die Karel Boone zal opvolgen als Voorzitter 
van de Raad van Bestuur van UCB verklaarde: “we zijn verheugd dat we Harriet en 
Charles-Antoine als nieuwe kandidaten kunnen voorstellen. Beiden brengen ze een unieke 
ervaring en visie in de Raad die ons zal helpen onze ontwikkeling als patiëntgerichte 
biofarmaceutische marktleider voort te zetten.”  

Harriet Edelman is momenteel Vice Chairman van de Emigrant Bank, de grootste 
privébank in de Verenigde Staten. Zij staat in voor Finance Operations en Information 
Technology voor de New York Private Bank & Trust en haar operationele bank, Emigrant 
Bank. Harriet is er in dienst sinds 2008. Voorheen stond ze op de loonlijst van Avon 
Products, Inc., een vooraanstaand internationaal schoonheidsbedrijf met een jaarlijkse 
omzet van meer dan 10 miljard dollar. Harriet bekleedde er in de loop der jaren meerdere 
leidinggevende functies, waaronder die van Senior Vice President & Chief Information 
Officer, Senior Vice President, Global Supply Chain, evenals tal van vroegere kaderfuncties 
in marketing, verkoop en klantendienst. Harriet is tevens bestuurder van Brinker 
International, Inc., eigenaar, uitbater en franchisegever van restaurants en van Ariba, 
Inc., leverancier van supply chain procurement- en spend management-oplossingen, en 
zetelt in de inrichtende overheid van Bucknell University en het New York Blood Center. 
Harriet studeerde af als bachelor aan Bucknell University en behaalde de graad van MBA 
aan Fordham University.  

Charles-Antoine Janssen kwam in 2001 naar UCB en doorliep verschillende management- 
functies op nationaal en internationaal niveau. Zo stond hij aan het hoofd van Business 
Development, was hij General Manager voor Oostenrijk en India, en leidde hij laatst de 
International Major Markets Operations. Vóór Charles-Antoine bij UCB kwam, werkte hij 
tussen 1996 en 2000 voor Merrill Lynch in Londen, waar hij Vice President Equities 
Research en vervolgens Vice President New Derivatives Europe was. Charles-Antoine is 
licentiaat in de rechten van de ULB en behaalde een Advanced Management Program 
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(AMP) aan de Harvard Business School. Charles-Antoine Janssen doceert op dit ogenblik 
sociaal ondernemerschap en duurzame ontwikkeling aan de Solvay Brussels School of 
Management and Economics van de Université libre de Bruxelles (ULB). Jarenlang deed hij 
vrijwilligerswerk voor meerdere non-profitorganisaties, waarvoor hij verschillende 
initiatieven van collectieve welvaartscreatie lanceerde. 

Beide kandidaat-bestuurders werden geselecteerd met de bedoeling om de deskundigheid 
van de Raad van Bestuur verder te verbreden en af te stemmen op de veranderende en 
veeleisende context. Als de volgende Algemene Vergadering de voorgestelde resoluties 
goedkeurt, zal de nieuwe Raad van bestuur bestaan uit zeven onafhankelijke leden: Bert 
De Graeve, Harriet Edelman, Peter Fellner, Jean-Pierre Kinet, Tom McKillop, Gerhard Mayr 
(Voorzitter) en Norman Ornstein. Vijf andere leden van de Raad van Bestuur van UCB 
zouden dan niet onafhankelijk zijn: Evelyn du Monceau (Ondervoorzitter), Roch Doliveux 
(Executive Director), Charles-Antoine Janssen, Arnoud de Pret en Bridget van Rijckevorsel. 

 

Voor meer informatie 

Antje Witte, Investor Relations UCB 
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com 

France Nivelle, Global Communications  
T +32.47.549.4001, france.nivelle@ucb.com 

Laurent Schots, Media Relations, UCB 
T +32.2.559.9264,  laurent.schots@ucb.com  

 

Over UCB 

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek en 
ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met ernstige ziektes van het 
immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde 
UCB in 2011 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen 
van het management. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten inhouden, zijn uitspraken die 
beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van ramingen van inkomsten, 
operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere financiële informatie, de verwachte juridische, 
politieke, reglementaire 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 aannemingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten 
beduidend kunnen afwijken van de  toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden. 
Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: 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.  UCB geeft deze informatie 
vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af om de informatie in dit 
persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen of om een wijziging van de 
verwachtingen te melden. 

Er is geen enkele garantie dat kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als product of dat er 
nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen 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 zijn producten nadat deze op de markt gebracht zijn. 
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Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen op het gebied 
van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde betalers, 
evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van biofarmaceutica beïnvloedt. 


