
 

Persbericht 
         Brussel, 7 februari 2005 

 
 

Voorlopige jaarresultaten 2004 van de UCB-Groep: 
 

UCB: aanhoudende groei tijdens een transformatiejaar  
Nettowinst na belastingen stijgt met 6 % (19 % bij constante wisselkoersen) 

 
 

De nettowinst na belastingen van UCB steeg in 2004 met 6 % tot € 362 miljoen (19 % bij 
constante wisselkoersen), volgens de algemeen aanvaarde boekhoudnormen in België. 
Deze voortgezette groei werd gerealiseerd tijdens een jaar vol grote veranderingen voor 
UCB. Celltech wordt sinds 1 augustus 2004 geconsolideerd binnen UCB. Surface 
Specialties wordt voor het hele jaar geconsolideerd, behalve voor de Film-activiteiten 
waar dit slechts voor 9 maanden van 2004 gebeurt. 
 
Roch Doliveux, de CEO van UCB, verklaarde: “2004 was een spannend jaar voor UCB. 
We hebben een aantal belangrijke strategische verschuivingen doorgevoerd waardoor 
het bedrijf omgevormd werd van een hybride industriële groep tot een echte 
biofarmaceutische leider.  Een uniek onderzoeksplatform voor kleine en grote moleculen 
wordt er samengebracht met groeiende en winstgevende wereldwijde commerciële 
activiteiten. UCB is nu beter voorbereid op de toekomstige uitdagingen en beschikt over 
meer mogelijkheden om zijn groei te bestendigen. Onze prioriteiten voor 2005 zijn het 
voltooien van de overgang naar biofarmacie, de versteviging van onze gamma 
geneesmiddelen en de klinische ontwikkeling van onze sterke portefeuille toekomstige 
medicijnen”. 
 
UCB-Groep
(in € miljoen) 2004(*) 2003

Omzet 3.068 2.966 +3% + 8%

EBITA (**) (inbegrepen inkomsten van licenties) 506 487 +4% + 17%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 483 487 -1% + 13%

Courant resultaat 473 483 -2% + 11%

Uitzonderlijk resultaat 19 -4

Resultaat vóór belastingen 492 479 +3% + 15%

Netto resultaat na belastingen 362 340 +6% + 19%

(*) niet geauditeerde cijfers

(**) EBITA: Resultaten voor intresten, belastingen en afschrijvingen van immateriële activa

Variatie
Bij nominale 

wisselkoersen
Bij constante 
wisselkoersen

 
 
 
 

    UCB S.A. Researchdreef 60, B-1070 Brussel   (België) 
 



 2

Financiële hoogtepunten 
 

• De omzet van de UCB-Groep bedroeg € 3.068 miljoen, een groei met 3 % bij 
nominale wisselkoersen (+8 % bij constante wisselkoersen).  

 
• Bij een constante consolidatieperimeter en zonder rekening te houden met valuta 

wijzigingen groeide de omzet met 9 % en het courante resultaat met 16 %. 
 
• Het courante resultaat van € 473 miljoen daalde met 2 % bij nominale 

wisselkoersen (+11 % bij constante wisselkoersen) omwille van de zwakke 
positie van de Amerikaanse dollar, de afschrijving van de goodwill en de 
immateriële vaste activa van Celltech en de hogere financiële lasten die € 10 
miljoen bedroegen. 

  
• Het uitzonderlijke resultaat bedroeg in 2004 € 19 miljoen. Dit is hoofdzakelijk 

samengesteld uit, aan de ene kant, een positieve terugname van € 50 miljoen 
(deze wordt niet weergegeven onder de Internationale Financiële Rapportering 
Standaard - IFRS) en een meerwaarde op de verkoop van de Film-activiteiten 
en, aan de andere kant, herstructureringskosten, inclusief € 62 miljoen in 
verband met de Celltech acquisitie. 

 
• De winst per aandeel bereikte € 2,48 in 2004, een stijging van 6 %. 

 
• Op het einde van het jaar bedroeg het netto schuldniveau van UCB € 1,7 

miljard. Dit zal in belangrijke mate verminderd worden met de opbrengst van de 
verkoop van Surface Specialties. 

 
 

UCB Biopharma 
 
• Na de succesvolle integratie van Celltech groeide de omzet van UCB Biopharma 

tot € 1,679 miljoen in 2004, hetzij 15 %. Zonder Celltech mee te rekenen, groeide 
de verkoop met 5 % bij nominale wisselkoersen (10 % bij constante 
wisselkoersen). 

 
• De groei werd voornamelijk gedreven door onze therapeutische as, het centraal 

zenuwstelsel (CNS), waarbij de verkoop van Keppra goed was voor € 417 
miljoen, een stijging van 33 % (+41 % bij constante wisselkoersen). In de VSA 
groeide de verkoop van Keppra met 29 % naar € 270 miljoen (+42 % in 
Amerikaanse dollar) en 38 % in Europa naar € 139 miljoen. Keppra versterkte 
zijn leiderspositie voor de behandeling van epilepsie onder de nieuwe anti-
epileptica in de VSA en verkleinde de kloof als sterke nummer twee in Europa. 
Nootropil hield goed stand ten opzichte van de generische concurrentie met een 
omzet van € 103 miljoen. 

 
• De therapeutische as Allergie daalde marginaal met 3 % (+1 % bij constante 

wisselkoersen). In de Verenigde Staten bereikte de totale verkoop van Zyrtec op 
de markt $ 1.287 miljoen (- 4 % ten opzichte van 2003) waarvan UCB een 
verkoop van € 236 miljoen consolideerde (-10 %, voornamelijk door de zwakkere 
positie van de Amerikaanse dollar). Xyzal haalde € 104 miljoen, meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van het jaar te voren. Tijdens het laatste kwartaal werd 
in Europa meer Xyzal dan Zyrtec verkocht. Zonder rekening te houden met 
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valuta kan de groei in de verkoop van Xyzal de daling in de verkoop van Zyrtec 
wereldwijd ruimschoots compenseren. 

 
• De verkoop van Celltech-producten bereikte gedurende de voorbije 5 maanden 

€144 miljoen. De bijdrage van de licentie inkomsten van Celltech bedroeg € 52 
miljoen. De voorschriften van Metadate in de VS stegen met 20 % waardoor het 
marktaandeel in de snel groeiende ADHD1-markt toenam. Het marktaandeel van 
Tussionex steeg naar 30 % op een markt die negatief beïnvloed werd door een 
seizoen met minder nood aan hoest- en verkoudheidsmiddelen. 

 
• De EBITA van € 402 miljoen voor de Biopharma-activiteit steeg met 1 % (+15 % 

bij constante wisselkoersen) en omvatte een positieve bijdrage van € 16 miljoen 
van de Celltech-activiteit. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 379 miljoen in 
vergelijking met € 397 miljoen voor het vorige jaar. Het resultaat onderging de 
negatieve invloed van de afschrijvingen voor € 23 miljoen op goodwill en de 
immateriële vaste activa, en de zwakte van de Amerikaanse dollar. 

 
• Zoals verwacht was de bijdrage van Celltech aan de gewone winst van UCB 

neutraal, exclusief de afschrijvingen op  goodwill en immateriële vaste activa. 
 
 
O&O 
 

• Tijdens de tweede helft van vorig jaar werd  nieuwe positieve vooruitgang 
geboekt op het vlak van CNS. De registratieaanvraag voor een nieuwe 
intraveneuze vorm voor Keppra werd op 20 december ingediend in de VS en zal 
in maart 2005 ingediend worden in Europa. Wanneer deze goedgekeurd wordt, 
zal Keppra het eerste anti-epilepticum zijn met een intraveneuze vorm voor 
urgentiebehandelingen. De aanvragen voor de uitbreiding van de indicaties in de 
pediatrie werden in december vorig jaar ingediend in de VS en in Europa. De 
FDA kende een prioritair nazicht toe. De klinische programma’s voor zowel 
Keppra in monotherapie als brivaracetam werden met verschillende maanden 
versneld. De fase II-studie wees een superieure doeltreffendheid van 
brivaracetam aan bij patiënten met fotoparoxystische epilepsie. 

 
• In Allergie verkreeg Xyzal de indicatie van persistente allergische rhinitis. De 

nieuwe pediatrische druppels van Xyzal werden in januari 2005 goedgekeurd en 
gelanceerd in Duitsland. De conceptstudie voor eenmalige toediening per dag 
van efletirizine werd met succes afgesloten. 

 
• Voor CDP 870 werd de strategie van UCB voor het introduceren van een 

vloeibare formule in fase III-studies voor reumatoïde artritis eind 2004 door de 
FDA aanvaard. Voor de ziekte van Crohn kon de rekrutering van patiënten in de 
twee spilstudies in november afgesloten worden, twee maanden vroeger dan 
verwacht. De respons in de open fase van één van deze studies is in lijn met de 
respons die verkregen wordt met het enige anti-TNF middel dat op de markt 
verkrijgbaar is voor de behandeling van de ziekte van Crohn. 

 
 
Surface Specialties 
 

•  De omzet van Surface Specialties bereikte in 2004 € 1.387 miljoen.  
                                                           
1 ADHD: Attention-deficit/hyperactivity disorder 
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 Zonder rekening te houden met Films (verkocht eind september 2004) steeg de 
 omzet van Surface Specialties van € 1.001 miljoen in 2003 (met uitzondering van 
 methylamines dat in september 2003 verkocht werd) naar € 1.112 miljoen. 
 
• Mede dankzij de geslaagde integratie van de harsen, additieven & kleefstoffen 

activiteiten van Solutia, die in februari 2003 overgenomen werden, groeide het 
bedrijfsresultaat van Surface Specialties sterk. De EBITDA van de activiteit die 
aan Cytec verkocht zal worden, bedraagt € 147 miljoen zonder rekening te 
houden met bepaalde groepskosten en eenmalige elementen. Dit resultaat werd 
bereikt ondanks de druk op de marges door de stijging in de kost van de 
grondstoffen die slechts gedeeltelijk gecompenseerd werd door prijsstijgingen 
tijdens de laatste maanden van het jaar.  

 
• Door wijzigingen van de evolutie tijdens de tweede helft van het jaar, zullen UCB 

en Cytec het financiële luik van de eerder aangekondigde verkoop van de 
activiteit Surface Specialties aanpassen. De totaalprijs wordt nu € 1.415 miljoen, 
inbegrepen een voorwaardelijk bedrag voor maximum € 50 miljoen. De overige 
elementen van de overeenkomst blijven onveranderd. Men verwacht dat de 
verkoop eind deze maand zal voltooid zijn. 

 
 
INTERNATIONALE FINANCIËLE RAPPORTERING STANDAARD (IFRS) 
 
UCB is op schema voor de IFRS-conversie. De pro forma cijfers voor 2004 worden op 
23 maart 2005 aangekondigd. 
 
 

* * * * * * * * 
Over de UCB-Groep  
 
UCB (www.ucb-group.com) is een farmaceutisch en chemisch specialiteiten bedrijf met 
hoofdzetel in Brussel (België), met wereldwijde activiteiten. Via de afdeling Pharma richt het 
bedrijf zich op innovatieve oplossingen voor de menselijke gezondheidszorg. UCB Pharma is een 
wereldwijd bedrijf in de biofarmaceutica en is gespecialiseerd op het vlak van het centrale 
zenuwstelsel, allergieën en ademhalingsaandoenigen, immuun- en ontstekingsziektes en 
oncologie. De belangrijkste producten van UCB Pharma zijn Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® 
en Zyrtec® (anti-allergica), Nootropil® (regeling van de hersenfunctie), Tussionex® (hoestwerend 
middel) en Metadate® (ADHD). UCB Pharma stelt 8.300 mensen tewerk in meer dan 100 landen. 
In 2004 was de verkoop goed voor € 1.679 miljoen. UCB staat genoteerd op Euronext Brussels 
en boekte in 2004 een verkoop van € 3.068 miljoen en een nettowinst van € 362 miljoen. 
 
Op 1 oktober 2004 kondigde UCB de verkoop aan van de activiteit Surface Specialties om zich 
exclusief op de biofarmaceutische activiteiten te richten.  
 
 
Informatie: 
 
UCB – Contactgegevens voor de pers 
Laurence Battaille    Tel.: +32 (2) 559 95 88 
Hoofd Corporate Communications 
 
UCB – Contactgegevens beleggers   
Arnaud Denis     Tel.: +32 (2) 559 92 64 
Investor Relations Manager 
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Voorlopige jaarresultaten 2004 volgens de algemeen aanvaarde boekhoudnormen 
in België: 
 
 
UCB-Groep
(in € miljoen) 2004 (*) 2003

Omzet 3.068 2.966 + 3% + 8%
                          Biopharma 1.679 1.463
                                                                 waarvan Celltech 144 0 

                          Surface Specialties 1.387 1.501
                                                                 waarvan Films 275 362 

                                                                 waarvan Taminco 0 138 

                          Niet-sectorieel 3 2 
EBITA (**) 506 487 + 4% + 17%
                          Biopharma 402 397 
                                                                waarvan Celltech 16 0 

                          Surface Specialties 100 91 
                          Niet-sectorieel 4 -1 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 483 487 -1% + 13%
                          Biopharma 379 397 
                                                                 waarvan Celltech -7 0 

                          Surface Specialties 100 91 
                          Niet-sectorieel 4 -1 
Netto financiële lasten -10 -4 

Courant resultaat 473 483 -2% + 11%
                          Biopharma 378 402 
                                                                 waarvan Celltech -18 0 

                         Surface Specialties 77 66 
                                                                 waarvan Films 5 3 

                                                                 waarvan Taminco 0 7 

                         Niet-sectorieel 18 15 
Uitzonderlijk resultaat 19 -4 
                          Biopharma -34 29 
                                                                 waarvan Celltech -62 0 

                         Surface Specialties 54 -33 
                         Niet-sectorieel -1 0 
Resultaat vóór belastingen 492 479 + 3% + 15%
Belastingen -130 -139 

Netto resultaat na belastingen 362 340 + 6% + 19%

Winst per aandeel 2.48 2.33 + 6% + 19%
(*) Niet geauditeerde cijfers

(**) EBITA: Resultaten voor intresten, belastingen en afschrijvingen van immateriële activa

Variatie
Bij nominale 

wisselkoersen
Bij constante 
wisselkoersen
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Omzet Keppra
(in € miljoen) 2004 2003

USA 270 209 + 29% + 42%
Europa 139 100 + 38% + 38%
Overige 8 5
TOTAAL 417 314 + 33% + 41%

Bij nominale 
wisselkoersen

Bij constante 
wisselkoersen

Variatie

 
 
 
Omzet Allergie Franchise (*)
(in € miljoen) 2004 2003 2004 2003

USA 1.035 1.183 236 262 -10% - 1%
Europa 313 268 238 227 + 5% + 5%
Japan 115 136 119 127 -6% - 3%
Overige 89 87 56 54
TOTAAL 1.551 1.674 649 670 -3% + 1%
Pfizer royalties (**) 132 145

Variatie
Bij nominale 

wisselkoersen
Bij constante 
wisselkoersen

UCB + Licentienemers UCB consolideert

 
(*) UCB Allergie franchise inbegrepen Xyzal en Zyrtec/Cirrus 
(**) Geboekt in UCB Resultatenrekening, onder “Andere bedrijfsopbrengsten”  
 
 


