Aandelen Inkoopprogramma om UCB’s Lange Termijn
Incentive plannen voor werknemers te dekken
Brussel (België), 24 maart 2020 – 20u00 (CET) – gereglementeerde informatie
In uitvoering van artikel 7:215 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
maakt UCB NV (“UCB” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: UCB) de start bekend van een
aandelen inkoopprogramma (het Aandelen Inkoopprogramma 2020), met ingang op 25 maart 2020.
De inkopen van UCB aandelen onder dit programma is bedoeld om de huidige en toekomstige
verplichtingen onder UCB’s Lange Termijn Incentive plannen voor zijn werknemers te dekken. UCB
zal zijn huidige en toekomstige verplichtingen in het kader van deze plannen doorlopend monitoren om
een toereikend niveau van eigen aandelen aan te houden.
In het kader van dit programma mag UCB maximaal 1,2 miljoen eigen gewone aandelen inkopen. De
inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden volgens de voorwaarden die werden goedgekeurd
door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap gehouden op 26
april 2018. De timing van inkopen van aandelen onder dit programma zal afhankelijk zijn van een aantal
factoren, zoals onder meer de marktvoorwaarden. Het programma kan op elk moment opgeschort of
stopgezet worden.
UCB heeft een financiële tussenpersoon gemachtigd om UCB aandelen in te kopen voor rekening van
de Vennootschap onder de voorwaarden van een initiële mandaatovereenkomst die loopt tot 15 juni
2020.
Tijdens de looptijd van het Aandelen Inkoopprogramma 2020 zal de Vennootschap op geregelde
tijdstippen updates bekendmaken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Dit persbericht is beschikbaar op de website van UCB NV via de volgende link.
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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. Met 7 500 medewerkers
in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2019 een omzet van 4,9 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext
Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news

