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Buitengewone aandeelhoudersvergadering van UCB 

keurt kapitaalverhoging goed 
 
 
Brussel, België – 23 oktober 2006 – 12:30 pm CET – De buitengewone vergadering 

van aandeelhouders van UCB heeft vandaag de kapitaalverhoging goedgekeurd voor 

een maximum van 43.033.437 nieuwe gewone UCB-aandelen. Deze nieuwe UCB-

aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van Schwarz Pharma AG 

(“Schwarz”) die hun Schwarz-aandelen zullen hebben verkocht aan UCB volgens het 

bod dat UCB op 25 september 2006 heeft bekendgemaakt. 

 

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering waren 80.496.012 gewone UCB-

aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, die 55% van het kapitaal van UCB 

uitmaakten. De kapitaalverhoging werd unaniem goedgekeurd waarmee de vereiste 

steun van de aandeelhouders een feit was. Deze belangrijke stap is in lijn met de 

eerder aangekondigde verwachte afronding van het bod tegen jaareinde of begin 

volgend jaar. 

 

Roch Doliveux, CEO van UCB, verklaarde: “We willen onze aandeelhouders over de 

hele wereld danken voor hun vertrouwen en steun. De alliantie met Schwarz Pharma 

zal een grote stap voorwaarts vormen om van UCB een van de wereldleiders te 

maken in biofarmaceutica. Wij kijken ernaar uit om samen met de directie en 

medewerkers van Schwarz Pharma het buitengewone potentieel van deze alliantie te 

realiseren in de vorm van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten 

met ernstige aandoeningen.” 
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Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd 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 meer dan 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.  
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