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GEORGES JACOBS KONDIGT AAN DAT HIJ ZIJN UITVOERENDE 

FUNCTIES OP 1 JANUARI 2005 ZAL NEERLEGGEN 
 
Brussel, 3 september 2005 – Na de geslaagde aankoop van Celltech, die de strategie van 
UCB bevestigt om zich te concentreren op activiteiten met een sterke groei en hoge 
marges, heeft Georges Jacobs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité, beslist om afstand 
te nemen van het dagelijkse beheer van de Groep, daar hij de leeftijd van 65 jaar nadert. 
Georges Jacobs is sinds 1987 Voorzitter van het Uitvoerend Comité. 
        
De Raad van Bestuur erkent de uitstekende diensten die Georges Jacobs bewezen heeft 
aan UCB en benoemt hem op 1 januari 2005 tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, 
waar hij Mark Eyskens zal vervangen die de leeftijdslimiet bereikt heeft. De Raad van 
Bestuur benoemt Roch Doliveux, op dit ogenblik Vice-Voorzitter en CEO van UCB 
Pharma, op 1 januari 2005 tot Voorzitter van het Uitvoerend Comité van de UCB-Groep.  
 
Georges Jacobs verklaarde "Het is met emotie, maar ook met vertrouwen en sereniteit dat 
ik me zal terugtrekken uit het dagelijkse bestuur van de Groep, waaraan ik het grootste 
deel van mijn carrière gewijd heb. Onder leiding van Roch Doliveux, wiens kwaliteiten 
en visie we allemaal hebben kunnen ervaren, zal de groep de nieuwe uitdaging aangaan 
om UCB geleidelijk tot één van de wereldgroepen in de biofarmacie met succes uit te 
bouwen.” 
 
 

____________________ 
 
 
De UCB-Groep: 
 
UCB (www.ucb-group.com), met hoofdzetel in Brussel (België), is een farmaceutisch en chemische 
specialiteiten bedrijf met activiteiten op wereldschaal.  Met zijn farmaceutische divisie is UCB geëngageerd 
op het vlak van farmaceutische producten, evenals op het vlak van technologisch innoverende producten 
voor oppervlakte behandeling, met de Surface Specialties divisie.  Ze stellen wereldwijd 12.000 personen te 
werk.  Het farmaceutisch onderzoek van UCB behelst de  volgende domeinen: de neurologie, het 
ademhalingsstelsel,  allergie, ontstekingen en oncologie.  De farmaceutische producten van UCB Pharma 
zijn onder meer: Keppra (anti-epilepticum), Xyzal en Zyrtec (anti-allergicum), Nootropil (hersenfunctie 
regulator) en Tussionex (anti-hoestmiddel).  In 2003 heeft UCB, die op Euronext in Brussel genoteerd is, 
een omzet van 3 miljard Euro en een netto resultaat van 340 miljoen Euro geboekt. 
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