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Persbericht 

CB en SCHWARZ PHARMA treffen voorbereidingen voor 
overeenkomst voor dominatie- en winstoverdracht 

 

2 januari – 7:00 am CET: UCB en SCHWARZ PHARMA hebben aangekondigd 

derhandelingen zullen beginnen over een overeenkomst voor dominatie- en 

racht (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) tussen UCB SP GmbH als 

nde vennootschap en SCHWARZ PHARMA AG als gecontroleerde vennootschap.  

e Duitse wetgeving zal een overeenkomst voor dominatie- en winstoverdracht UCB 

ARZ PHARMA in staat stellen om als één geïntegreerde entiteit te opereren. 

n dergelijke overeenkomst kunnen externe aandeelhouders van SCHWARZ 

AG ofwel aandeelhouder blijven en een jaarlijks gegarandeerd dividend uitbetaald 

wel hun aandelen aan UCB SP GmbH verkopen. De details moeten nog worden 

n overeengekomen. 

rachtovereenkomst moet door de aandeelhoudersvergadering van SCHWARZ 

AG goedgekeurd worden met een meerderheid van 75% van de stemmen. Het 

zal voorgelegd worden aan de in begin mei 2007 geplande gewone 

udersvergadering van SCHWARZ PHARMA AG. Als gevolg van het overnamebod 

B ongeveer 87,6% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van SCHWARZ 

AG. 



 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
 
 
UCB 
 

Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 
 
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/

	Persbericht
	Voor vragen kunt u terecht bij:
	UCB

