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UCB: CLOSING VAN DE VERKOOP VAN ZIJN DIVISIE SURFACE SPECIALTIES 

 
 

Brussel, 1 maart 2005 - UCB bevestigt vandaag de verkoop van zijn afdeling Surface 
Specialties aan Cytec Industries Inc., een wereldwijde technologische leider in chemische 
producten en speciale materialen. Deze verkoop gebeurt reeds 5 maanden na de 
aankondiging van de transactie. 
 
Met de transactie is een bedrag van € 1.415 miljoen gemoeid, waarvan € 1.190 miljoen 
cash en € 225 miljoen in aandelen van Cytec.  
 
Roch Doliveux, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB verklaarde: “Ik wil graag 
mijn dank betuigen aan iedereen die betrokken was bij “Surface Specialties” voor hun 
vaardigheid en toewijding en voor hun bijdrage aan UCB. Wij wensen hen veel succes als 
onderdeel van Cytec.” 
 
Deze verkoop is de laatste van een aantal strategische beslissingen, die begonnen met de 
acquisitie van Celltech eind mei en die UCB omvormen tot een toonaangevende 
biofarmaceutische onderneming.  
 
 

* * * * * * * * 
 
UCB 
 
UCB (www.ucb-group.com) is een wereldwijde biofarmaceutisch leider met hoofdzetel in Brussel 
(België), met expertise in verschillende domeinen: het centrale zenuwstelsel, allergie en 
ademhalingsstelsel, immunologie en ontsteking, evenals oncologie. De belangrijke producten van 
UCB zijn : Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® en Zyrtec® (anti-allergicum), Nootropil® 
(hersenfunctie regulator), Tussionex® (anti-hoestmiddel) en Metadate® / Equasym XL® 
(overbeweeglijk gedrag en aandachtstoornissen). UCB stelt over 8.300 personen te werk, actief in 
meer dan 100 landen. UCB, die op Euronext in Brussel genoteerd is, heeft in 2004 een omzet van 
3.068 miljoen Euro en een netto resultaat van 362 miljoen Euro geboekt, inbegrepen de omzet van 
Surface Specialties. 
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