
 
 

 
  

 

 
 
Verklaring v

 
Brussel (Belg
worden met 

aanzienlijke he

reeks potentië

groeien door o

R&D zullen in

september en 

doelgerichte o

acquisitie doo

(zoals system

behandeling s

kernactiviteiten

betere positie 

 

De prelancerin

staan op groe

III-gegevens u

tijdens de Dig

belangrijkste m

doeltreffendhe

Crohn en zijn

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

Persbericht 
 

an de Voorzitter van het Uitvoerend Comité aan de Aandeelhouders 
 

UCB blijft op dreef 

ië) – 13 juni 2006: 13:00 uur CET - “2006 moet dan ook opnieuw een jaar 

een aanhoudende en stevige omzetstijging. Bovendien komt er ook een 

rinvestering in de veelbelovende toekomst van UCB, dankzij CimziaTM en een 

le nieuwe producten die momenteel nog in de pijplijn zitten. We willen blijven 

nze solide R&D-pijplijn te versnellen. Meer details over onze vooruitgang in 

 september 2006 voorgesteld worden op de UCB R&D dagen (Londen: 26 

New York: 28 september). Deze interne groei zal verder uitgebreid worden via 

vernames die passen binnen onze strategieën en financiële doelstellingen. De 

r UCB van Epratuzumab, een specialisten product tegen auto-immuunziekten 

ische lupus erythematosus, een ernstige aandoening met geen nieuwe 

inds jaren), is hiervan een recent voorbeeld. Recente verkopen van niet-

 en -producten leverden cash en meerwaarden op, en plaatst ons in een 

om zowel externe als interne groei na te streven.  

g activiteiten van CIMZIA™ zitten momenteel op kruissnelheid, en alle lichten 

n voor een geplande lancering in de eerste helft van 2007. De klinische Fase 

it het PRECiSE-programma kregen in mei 2006 bijzonder positieve feedback 

estive Disease Week (Week van de Spijsverteringsziekten), één van de 

edische wereldcongressen op het vlak van gastro-enterologie. De robuuste 

id van CIMZIA™  bij de maandelijkse subcutane behandeling van de ziekte van 

 goede tolerantieprofiel versterken duidelijk zijn positie als het nieuwe 

neesmiddel bij de ziekte van Crohn.”



“Terugkijkend, 2005 was een uitstekend jaar voor UCB, zowel financieel als operationeel. 

UCB ziet daarmee zijn beslissing beloond om zich vanaf 2004 omgevormd te hebben tot een 

zuiver biofarmaceutisch bedrijf. UCB concentreert zich nu op ernstige aandoeningen zoals 

epilepsie, de ziekte van Crohn en binnenkort andere auto-immune ziekten, die dramatische 

gevolgen hebben voor patiënten en het gezinsleven. Dat is wat ons motiveert om zulke 

sterke resultaten neer te zetten.  

 

Onze opbrengsten stegen in 2005 met 10% (Pro Forma*) tot 2 341 miljoen euro (of 24% 

zoals gerapporteerd), met daarbovenop een omzetstijging uit verkoop van 11% (Pro Forma*) 

tot 2 043 miljoen euro (of 22% zoals gerapporteerd), aangedreven door de sterke groei in de 

VS en Japan. De nettowinst uit onze voortgezette biofarmaceutische activiteiten nam toe met 

16% (Pro Forma*) tot 270 miljoen euro (of 37% zoals gerapporteerd). De totaal 

gerapporteerde nettowinst over 2005 van 755 miljoen euro genoot van een uitzonderlijke 

winstbijdrage van 485 miljoen euro voortvloeiend uit de verkoop van de Surface Specialties 

divisie, inclusief een meerwaarde van 475 miljoen euro. Keppra®, onze succesvolle anti-

epilepticum marktleider bij de nieuwe anti-epileptica in de VS en sterkere nummer twee in 

Europa, bleef het uitstekend doen en zag in 2005 zijn globale omzet stijgen met 34% tot 560 

miljoen euro. Onze allergiefranchise bleef in 2005 een belangrijke rol spelen. Zo steeg de 

omzet van Xyzal® met 21% en presteerde Zyrtec® goed in de VS en in Japan, dankzij een 

uitzonderlijk sterk allergieseizoen.  

 

Tot slot wil ik mijn UCB-collega’s bedanken voor hun hard werk en waardevolle bijdrage en 

de Raad van Bestuur van UCB voor zijn aanhoudende steun. Wij willen hierbij ook speciale 

dank betuigen aan Daniel Janssen, die na 44 jaar bij UCB, waaronder 8 jaar als Chief 

Executive Officer en 18 jaar als Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, in 2006 ontslag 

neemt uit de Raad van Bestuur. Evelyn du Monceau zal Daniel Janssen vervangen als Vice-

voorzitter van de Raad van Bestuur. Uiteraard danken wij ook onze aandeelhouders overal 

ter wereld voor hun vertrouwen en hun feedback.” 

 

 
* Pro forma: inclusief 12 maanden Celltech activiteiten en exclusief Surface Specialties activiteiten  

 

 

******************************** 

 



De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de uitkering goedgekeurd 

van een brutodividend van 0,88 euro per aandeel (nettodividend van 0,66 euro per aandeel), 

tegenover 0,86 euro vorig jaar (nettodividend van 0,645 euro per aandeel). Het dividend is 

betaalbaar vanaf 16 juni 2006. 

 

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Gaëtan van de Werve 

benoemd als nieuw lid van de Raad van Bestuur van UCB.  

 

Vanaf heden zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden op 

de vierde donderdag van april om 11:00 uur. De volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders zal doorgaan op donderdag 26 april 2007. 

 

De financiële resultaten voor het eerste semester van 2006 zullen op 27 juli aanstaande 

worden voorgesteld.  

 

 
Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig biofarmaceutisch 

bedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van 

vernieuwende farmaceutica en biotechnologische producten voor aandoeningen van het 

centrale zenuwstelsel, allergische / respiratoire aandoeningen, immuunziekten en 

inflammatoire aandoeningen en de oncologie. UCB wil een toonaangevende positie 

bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft 8 300 mensen in dienst in 40 

landen. In 2005 realiseerde het bedrijf een opbrengst van €2,3 miljard. UCB staat genoteerd 

op de beurs Euronext Brussels. Het wereldwijde hoofdkantoor bevindt zich in Brussel.  

 
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Jean-Christophe Donck 

Media & Investor Relations  

Tel: +32.2.559.9346  

Email: jc.donck@ucb-group.com
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