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SUCCESVOLLE OVERNAME VAN SCHWARZ PHARMA DOOR UCB 

Aanvaardingspeil voor het bod van UCB op SCHWARZ PHARMA bereikt 87,62%  

 

Brussel, 4 januari 2007 – 7:00 AM (CET) – UCB maakt bekend dat het tijdens bod, dat op 

28 december 2006 ten einde liep, aanbiedingen heeft ontvangen voor 87,62% van het totale 

uitstaande aandelenkapitaal van SCHWARZ PHARMA AG (“SCHWARZ PHARMA”) (of 

86,80 % van het totale verwaterde kapitaal met inbegrip van eigen aandelen). Bij de 

afhandeling van deze laatste aanvaardingsperiode, die verwacht wordt plaats te vinden op 

11 januari 2007, zullen de aandeelhouders van SCHWARZ PHARMA die hun aandelen 

hebben aangeboden, een betaling ontvangen van 50 euros in cash en 0,8735 nieuwe 

aandelen van UCB in ruil voor elk aangeboden aandeel. De nieuwe aandelen van UCB 

worden verwacht op 8 januari 2007 op Eurolist - Euronext Brussel genoteerd te staan. 

Volgens Roch Doliveux, CEO van UCB, “Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het bod 

op SCHWARZ PHARMA. Het aanvaardingspeil biedt ons een sterke basis voor deze zeer 

aantrekkelijke business combinatie. Wij verwelkomen de SCHWARZ PHARMA 

aandeelhouders binnen UCB en bedanken hen voor hun steun in de opbouw van UCB in 

een bio-farmaceutische leider van de nieuwe generatie.” 

   UCB N.V. Researchdreef 60, B-1070 Brussel   (België) 
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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. 

 

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.  

 


