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Oproep tot gewone algemene vergadering 

Drie kandidaten voorgedragen om toe te treden 
tot de Raad van Bestuur van Umicore 
Umicore roept haar aandeelhouders bijeen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 28 april 2015 
om 17:00 in haar hoofdkantoor in Brussel. 

Meer informatie over de agenda, toelatingsvoorwaarden en stemmogelijkheden van deze algemene 
vergadering vindt u via onderstaande link: 

http://www.umicore.com/nl/investors/vergaderingen/ 

Op de gewone algemene vergadering van dinsdag 28 april 2015 zullen drie bestuurders van Umicore, die 
reeds lange tijd aangesteld waren, met pensioen gaan: Arnoud de Pret, Ernst-Uwe Bufe en Isabelle Bouillot. 
Na een grondig proces dat geleid werd door Umicore’s Benoemingscomité, worden drie nieuwe kandidaten 
voorgedragen. Hun benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. 

Indien de benoemingen worden goedgekeurd, zal Umicore’s Raad van Bestuur uit 9 bestuurders bestaan, 
waarvan 5 onafhankelijke bestuurders. 

De kandidaten zijn:  

Ian Gallienne, 44 jaar en van Franse nationaliteit, is gedelegeerd bestuurder van Groupe Bruxelles Lambert 
(GBL), Umicore’s grootste aandeelhouder. Hij is bestuurder bij GBL sinds 2009 en gedelegeerd bestuurder 
sinds januari 2012. De heer Gallienne begon zijn loopbaan in Spanje, in 1992, als medestichter van een 
handelsvennootschap. Van 1995 tot 1997 beheerde hij een adviesbureau gespecialiseerd in het 
herstructureren van ondernemingen in Frankrijk. Van 1998 tot 2005 was hij directeur van de private-
equityfondsen Rhône Capital LLC in New York en Londen. In 2005 richtte hij de private-equityfondsen Ergon 
Capital Partners in Brussel op en hij was gedelegeerd bestuurder van die fondsen tot 2012. De heer Gallienne 
is een niet-uitvoerend bestuurder bij Lafarge, Imerys, Pernod Ricard en SGS. Hij bezit een diploma 
“Management and Administration” van de Ecole Supérieure des Dirigeants d’Entreprises (E.S.D.E.) in Parijs 
en een MBA van INSEAD in Fontainebleau. Als vertegenwoordiger van een stabiele aandeelhouder, zou hij 
zijn mandaat uitoefenen als niet-uitvoerend bestuurder. 

Mark Garrett, 52 jaar en van Australisch/Zwitserse nationaliteit, is Chief Executive Officer van Borealis, een 
Oostenrijkse toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen op het vlak van polyolefinen, basis 
chemicaliën en kunstmest. Gedurende zijn 8 jaar als Chief Executive Officer heeft de heer Garrett gezorgd 
voor significante groei bij Borealis door een combinatie van zowel organische initiatieven als van fusies en 
overnames. Voor hij aan de slag ging bij Borealis stond hij aan het hoofd van een aantal business units van 
het Zwitserse specialty chemicals bedrijf Ciba en DuPont de Nemours. De heer Garrett is niet-uitvoerend 
bestuurder bij Nova Chemicals Corporation en is vice-voorzitter van Borouge, een joint venture tussen Borealis 
en Abu Dhabi National Oil Company. Hij studeerde af in Economie aan de Universiteit van Melbourne. Hij zou 
zijn mandaat uitoefenen als een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.  

Eric Meurice, 58 jaar en van Franse nationaliteit, was voorheen President en Chief Executive Officer van het 
Nederlandse ASML Holding, een grote leverancier van geavanceerde technologiesystemen voor de 
halfgeleiderindustrie. Onder de heer Meurice’s leiderschap tussen 2004 en 2013 bereikte ASML een zeer 
indrukwekkende groei in winst en rendement voor de aandeelhouders en werd erkend als industriële leider in 
innovatie. De heer Meurice was voordien als Executive Vice President verantwoordelijk voor de TV Divisie van 
Thomson Multimedia en nog eerder bekleedde hij senior posities in verschillende technologiegroepen zoals 
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Intel, ITT en Dell Computers. Hij is een niet-uitvoerend bestuurder bij NXP Semiconductors en IPG Photonics. 
De heer Meurice bezit een master in Economie en Werktuigbouwkunde van respectievelijk de Sorbonne en 
Ecole Centrale de Paris in Frankrijk, en een MBA van Stanford (US). 

Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “Bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering 
van Umicore zullen drie van onze langst dienstdoende bestuurders de raad verlaten. Ze zijn allemaal 
onderdeel van Umicore’s transformatieverhaal geweest en hebben sterk bijgedragen aan de doeltreffendheid 
van de Raad van Bestuur. Ze hebben ons op cruciale momenten met hun inzichten en ervaringen geholpen 
in onze ontwikkeling en het hele bedrijf is hen hiervoor enorm dankbaar." Over de uitkomst van het zoekproces, 
vulde hij aan: "Ik ben verheugd dat Ian, Mark en Eric hun kandidatuur voor de verkiezing van de Raad van 
Bestuur van Umicore hebben aanvaard. Ze brengen een rijke ervaring mee die bijzonder relevant voor 
Umicore is. Hun achtergrond en vaardigheden zullen de kracht van Umicore’s Raad van Bestuur verder 
versterken en ik weet dat de andere bestuurders uitkijken naar de mogelijkheid om met hen samen te werken.” 

Voor meer informatie: 
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