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Persbericht

35.565.268 nieuwe aandelen van UCB toegelaten tot de notering op
Eurolist van Euronext Brussel
in de context van het openbare bod van UCB op de aandelen van SCHWARZ PHARMA AG

Brussel (België) – 15 december, 2006 - UCB NV ("UCB") maakt bekend dat het vandaag
35.565.268 nieuwe aandelen van UCB heeft uitgegeven voor de aandeelhouders van
SCHWARZ PHARMA AG (“Schwarz Pharma”) die hun aandelen hebben aangeboden tijdens
de eerste aanvaardingsperiode van het openbare bod op alle uitstaande aandelen van
Schwarz Pharma, dat op 25 september 2006 werd aangekondigd. UCB heeft tijdens de eerste
aanvaardingsperiode, die op 8 december 2006 ten einde liep, aanbiedingen ontvangen voor
83,72% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Schwarz Pharma. De aandelen van
UCB zijn uitgegeven door middel van een kapitaalverhoging die door de algemene
aandeelhoudersvergadering van UCB op 23 oktober 2006 unaniem werd goedgekeurd.

Het kapitaal van UCB zal verhoogd worden tot 544.538.304 euros, vertegenwoordigd door
181.512.768 UCB aandelen.

Euronext heeft deze aandelen op 15 december 2006 toegelaten tot de notering. De nieuwe
aandelen worden vanaf deze datum op Eurolist van Euronext Brussel genoteerd en
verhandeld, onder dezelfde codes als de bestaande aandelen van UCB. (ISIN:
BE0003739530 - Beurssymbool: UCB).
Volgens de Duitse voorschriften voor dergelijke transacties, wordt het bod tegen identieke
voorwaarden met twee bijkomende weken verlengd. Het bod kan tijdens deze laatste
aanvaardingsperiode worden aanvaard vanaf 15 december 2006 tot de afsluiting van de
aanbieding op 28 december 2006 om 24:00 uur (CET).

Voor meer informatie wordt verwezen naar het aanbiedingsdocument voor de openbare
aanbieding van UCB en UCB SP GmbH aan de aandeelhouders van Schwarz Pharma, dat
beschikbaar is op de website van UCB [www.ucb-group.com]. De Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen (“CBFA”) heeft beslist dat het aanbiedingsdocument als
gelijkwaardig wordt beschouwd aan de informatie die in een prospectus moet worden
opgenomen, conform artikel 18 § 2 c) van de Belgische wet van 15 juni 2006.
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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.

