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  UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussel   (België) 

Persbericht 

CB krijgt europese antitrust toelating in de overname  
van SCHWARZ PHARMA 

België - 21 november 2006 - UCB heeft bekendgemaakt dat de Europese 

ie haar fiat heeft gegeven voor de voorgestelde overname van SCHWARZ PHARMA 

. 

ds op 10 november 2006 werd aangekondigd, heeft de U.S. Federal Trade 

ion (FTC) de wachtperiode laten verstrijken zonder bezwaar aan te tekenen. 

pese en de Amerikaanse antitrustreglementeringen staan de overname van 

Z PHARMA door UCB dus niet in de weg.  

liveux, CEO van UCB, verklaart, "Deze twee toelatingen betekenen belangrijke 

oorwaarts in onze overname van SCHWARZ PHARMA. Sinds de aankondiging op 

ber, hebben beide bedrijven van verdere positieve newsflow genoten. Uit de 

 combinatie van de twee bedrijven zal een leider in de biofarmarceutica van de 

generatie voortkomen.”  

ft bekendgemaakt dat de aanvaardingsperiode voor de overname van SCHWARZ 

 ingegaan is op  10 november 2006 en eindigt op 8 december 2006, 24 uur (CET). 

ouders van SCHWARZ PHARMA die het bod aanvaarden, moeten de bank die hun 

eheert voor het einde van de aanvaardingsperiode de nodige instructies geven. Op 

ber 2006 hebben de Supervisory and Executive Boards van SCHWARZ PHARMA 

elhouders van SCHWARZ PHARMA aanbevolen het bod van UCB te aanvaarden.  

rmatie over de voorgestelde overname en het officiële aanbiedingsdocument zijn 

ar op het internet, op het adres www.ucb-group.com



 

Voor vragen kunt u terecht bij: 
 
 
UCB 
 

Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

Mareike Mohr +32 2 559 9346 

 

AANDEELHOUDERS HELPLINE  

Duitsland      0800 560 0484 

Internationaal (Helpline 1)    + 800 5464 5464 

Internationaal (Helpline 2)    + 44 207 920 9700 

 

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 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. 

 

Over SCHWARZ PHARMA 

SCHWARZ PHARMA (www.schwarzpharma.com), met hoofdzetel in Monheim (Duitsland), is 

een aandelenvennootschap met wereldwijd ongeveer 4.400 medewerkers. De onderneming 

ontwikkelt nieuwe geneesmiddelen op therapeutische gebieden van het centraal zenuwstelsel. 

Bovendien commercialiseert het innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van 

cardiovasculaire en gastro-intestinale aandoeningen. In 2005 realiseerde de groep 

SCHWARZ PHARMA wereldwijd een verkoop van nagenoeg 1 miljard €. De onderneming 

heeft een sterke internationale aanwezigheid met filialen in Europa, de VS en Azië.  

SCHWARZ PHARMA is genoteerd op de beurzen van Frankfurt en Düsseldorf.  

 

  

http://www.schwarzpharma.com/
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