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AFSCHAFFING VAN UCB AANDELEN AAN TOONDER | MEDEDELING AAN DE 
AANDEELHOUDERS (update 2 juli 2015) 

 
De Belgische wet van 14 december 2005 voorziet in de geleidelijke afschaffing van effecten aan 
toonder, en had per 1 januari 2014 van rechtswege hun omzetting in effecten op naam of 
gedematerialiseerde effecten tot gevolg. 
 
Deze mededeling biedt een overzicht van de verschillende overblijvende deadlines die de wet 
van 14 december 2005 oplegt en de gevolgen daarvan voor de aandeelhouders van UCB NV 
(“UCB”).  
 
A. 1 JANUARI 2014: OMZETTING VAN RECHTSWEGE EN SCHORSING VAN RECHTEN 
 
Op 1 januari 2014 werden de UCB aandelen aan toonder automatisch en van rechtswege in 
gedematerialiseerde aandelen omgezet. Deze aandelen werden ingeschreven op de 
effectenrekening van UCB in haar naam. Zij verwierf hierdoor echter niet de hoedanigheid van 
eigenaar: UCB hield deze effecten immers aan voor rekening van de onbekende eigenaars van 
de niet-opgeëiste aandelen aan toonder. 
 
De rechten verbonden aan de niet-opgeëiste aandelen aan toonder – zoals de dividendrechten, 
het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering en het 
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging – werden geschorst sinds 1 januari 2014 en dit totdat de 
rechthebbenden tijdig de inschrijving van hun UCB aandelen in hun eigen naam hadden 
verkregen of tot de gedwongen verkoop van de niet-opgeëiste aandelen aan toonder. 
 
B. JUNI 2015: GEDWONGEN VERKOOP VAN ALLE NIET-OPGEËISTE AANDELEN AAN TOONDER 
 
Op grond van artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 was UCB verplicht alle niet-
opgeëiste aandelen aan toonder verkopen op de gereglementeerde markt van Euronext 
Brussels. 
 
Het betrof 89.671 aandelen met ISIN code BE0003739530 (informatie per 8 juni 2015). Gelieve 
op te merken dat UCB NV in 1999 tot een aandelensplitsing overging, waarbij elk oud UCB-
aandeel (ISIN-code: BE0003235349) recht gaf op 10 UCB-aandelen (ISIN-code: 
BE0003739530). 
 
Om de verkoop van de niet-opgeëiste aandelen aan toonder te voorkomen, werden de 
rechtmatige eigenaars uitgenodigd om ten laatste op 8 juni 2015 hun effecten aan te bieden bij 
een agentschap van KBC Bank (http://www.kbc.be) om de inschrijving van de aandelen in hun 
eigen naam te bekomen, ofwel op hun effectenrekening (gedematerialiseerde aandelen) ofwel in 
het aandelenregister van UCB (aandelen op naam), op voorwaarde uiteraard dat zij op geldige 
wijze hun hoedanigheid van rechthebbende kunnen aantonen. De rechtmatige houders van oude 
UCB-aandelen werden eveneens uitgenodigd om hun aandelen te deponeren met het oog op 
hun omzetting naar nieuwe UCB-aandelen op naam of in gematerialiseerde vorm, volgens 
dezelfde procedure als hierboven beschreven. 
 

http://www.kbc.be/
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De houders of hun rechthebbenden die hun effecten wilden deponeren bij hun gebruikelijke 
financiële instelling moesten dit voor de uiterste datum van 8 juni 2015 doen, aangezien de 
effecten die niet tegen 8 juni 2015 bij een KBC Bank agentschap waren aangekomen, moesten 
worden verkocht op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Vennootschap heeft 
alle resterende niet-opgeëiste aandelen aan toonder verkocht tussen 16 juni en 18 juni 2015, 
binnen de wettelijk vastgelegde periode van 3 maanden na de publicatie van het bericht aan de 
aandeelhouders 
 
Nadat de niet-opgeëiste aandelen aan toonder werden verkocht, was UCB verplicht de netto-
opbrengst ervan bij de Deposito- en Consignatiekas te storten. Vanaf dat moment komt UCB niet 
langer tussen in het proces. 
 
 
C. 1 JANUARI 2016: BOETE BIJ TERUGGAVE VAN DE NETTO-OPBRENGSTEN 
 
Pas na 31 december 2015 zullen de rechtmatige eigenaars van de onderliggende aandelen aan 
toonder het recht hebben om bij de Deposito- en Consignatiekas de teruggave te vorderen van 
de netto-opbrengst van de verkoop van hun aandelen aan toonder. Daarvoor zullen zij de 
voormalige aandelen aan toonder moeten voorleggen aan de Deposito- en Consignatiekas. 
 
De wet van 14 december 2005 bepaalt echter dat vanaf 1 januari 2016 zulke teruggave is 
onderworpen aan een boete van 10% van de verkoopopbrengst van de onderliggende aandelen 
aan toonder per begonnen jaar. Daarenboven kan de Federale Overheidsdienst Financiën 
schuldvergelijking toepassen tussen het bedrag van de netto opbrengsten en elk bedrag nog 
verschuldigd aan de Belgische Staat. 
 
 
Voor meer informatie: 
 
UCB NV 
Secretaris Generaal 
Researchdreef 60 
B-1070 Brussel 
Muriel.LeGrelle@ucb.com 
+32 2 559 95 83 
 
De informatie over juridische onderwerpen die u in deze mededeling aantreft, zijn louter 
informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden 
beschouwd. UCB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden 
door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen 
met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. 
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