
 

 

Verslag van de Algemene vergadering van 
17 december 2018 en van de Raad van 
bestuur van 18 december 2018  

  

Gereglementeerde informatie - Bevoorrechte informatie  

• Verwerping van de resolutie over de vernieuwing van de toestemming aan 

de Raad van bestuur om gebruik te maken van de techniek van toegestaan 

kapitaal 

• De Raad van bestuur heeft de benoeming goedgekeurd van de heer Louis 

Champion als Voorzitter van de Raad van bestuur en de heer Michel Baijot 

als gedelegeerd bestuurder 

Brussel, 19 december 2018 – 07.00 uur MET – ASIT biotech (ASIT - 

BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd 

in het onderzoek naar en de ontwikkeling van baanbrekende 

immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, deelt de 

beslissingen mee die zijn getroffen tijdens de Buitengewone Algemene 

Vergadering (BAV) van 17 december 2018 en tijdens de Raad van bestuur (RvB) 

van 18 december 2018. 

Deze BAV, bijeengeroepen door de RvB van Asit Biotech, was de gelegenheid 

voor een debat over de strategie van het bedrijf en de gegrondheid van de 

noodzaak om opnieuw over te gaan tot de aantrekking van toegestaan kapitaal 

voor een periode van 5 jaar. De aandeelhouders hebben deze vraag met een 

grote meerderheid verworpen en hebben bijgevolg een vernieuwing goedgekeurd 

van de samenstelling van de RvB. 
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De BAV heeft de benoeming goedgekeurd van twee nieuwe bestuurders, 

waarvan de ervaring in de sector van de immunotherapie en de biotech wordt 

erkend, namelijk de heren Louis Champion en Michel Baijot, na het vertrek uit de 

RvB van de heren Gerd Zettlmeissl, Thierry Legon en Jean Duchateau. Op zijn 

beurt heeft de RvB vandaag de benoeming goedgekeurd van de heer Louis 

Champion als Voorzitter van de RvB en de heer Michel Baijot als gedelegeerd 

bestuurder, die aanzienlijke ervaring uit de wereld van de biotech en de big 

pharma zullen brengen in de vennootschap. 

De RvB spreekt zijn dank uit voor de belangrijke bijdragen van de heer 

Zettlmeissl aan het hoofd van de RVB alsook voor de heren Legon en Duchateau, 

oprichters van ASIT Biotech en grondleggers van de gebruikt en 

ontwikkelde  technologie die de waarde van de onderneming tot op heden heeft 

bepaald. De heer Michel Baijot rekent op de samenwerking met de heer Thierry 

Legon om de vastgestelde doelstellingen van de nieuwe RvB te bereiken. 

De heer Louis Champion: "Op het einde van de BAV van 17 december werd er 

een nieuwe RvB ingericht. Ik ben vereerd  de voorzitter ervan te mogen zijn. Het 

werk verricht door het team van ASIT Biotech onder de leiding van Thierry Legon 

is opmerkelijk, echter er werd beslist de strategie te wijzigen. Ik zal me inzetten 

op een welwillende en rigoureuze manier op het afstemmen van de belangen van 

de medewerkers, de vennootschap en de aandeelhouders rond een 

gemeenschappelijk industrieel project. De aandeelhouders vragen nu om de 

strategie te richten op het welslagen van Fase III van gp-Asit+™. Michel Baijot zal 

in dit kader, als gedelegeerd bestuurder, een voorstel doen voor een herschikking 

van de in de 3 komende maanden in te zetten middelen, met de medewerking 

van Thierry Legon en met mijn volle steun. Medio januari 2019 zal een raad van 

bestuur gehouden worden om de stand van zaken te beoordelen.”  

Michel Baijot voegt toe: "ASIT Biotech is een innoverend bedrijf in de 

immunotherapie voor de behandeling van allergieën. De teams van ASIT Biotech 

hebben een opmerkelijk werk geleverd, dat geleid heeft tot een Fase III waarvan 

het succes essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf. Ik ben zeer 

enthousiast over de vooruitzichten die deze Fase III nu reeds biedt. Als 

gedelegeerd bestuurder is het mijn eerste taak om de prioriteiten van het bedrijf 

te bepalen en de beschikbare middelen daartoe in lijn te brengen. Ik zal naar de 

raad van bestuur terugkomen met een voorstel voor de organisatie en de 

middelen om deze doelstellingen te bereiken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 

met de toevoeging van kennis en vaardigheden in dit nieuwe Bestuur, ons in staat 



zal stellen om, samen met de teams van ASIT Biotech het technologisch platform 

te kunnen ontwikkelen om patiënten die wachten op nieuwe 

allergiebehandelingen tevreden te stellen” 

Na de volgende Raad van bestuur zal er een persbericht gepubliceerd worden. 
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