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Informatie betreffende UCB in haar hoedanigheid van 
emittent krachtens Artikels 15 en 18 van de wet van 2 Mei 
2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke 
holdings op 1 September 2008 
 

Brussel (België), 12 september, 2008 (6:00 pm CEST) – persbericht, wettelijk 
voorgeschreven informatie – Ingevolge het artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de 
openbaarmaking van belangrijke holdings, deelt UCB de volgende informatie mee 

1. Informatie verstrekt op grond van artikel 15, §1, al. 1 

- Totaal kapitaal: EUR 550.095.156 

- Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 183.365.052 (slechts één categorie financiële 
instrumenten) 

- Totaal aantal stemrechten: 183.365.052 (slechts één categorie financiële instrumenten) 

2. Bijkomende informatie te verstrekken krachtens artikel 15, §1, al. 2 

- Totaal aantal converteerbare obligaties : 0 

- Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in the schrijven op nog niet 
uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 

• 209.000 warrants die 209.000 stemrechten verlenen in geval zij allen worden 
uitgeoefend  

• 30.000.000 voorwaardelijke en defensieve warrants, die 30.000.000 stemrechten 
verlenen ingeval zij allen worden uitgeoefend  

- Totaal aantal aandelen zonder stemrecht: 0 

3. Informatie te verstrekken krachtens artikel 18, §1 

- Quota voorzien in de statuten van UCB in overeenstemming met artikel 18, §1, al. 2: 3% 

4. Contactpersoon voor kennisgevingen: 

- Mevr. Michèle de Cannart, Vice President & General Secretary 

- Adres: Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, Belgium 

- Tel.: +32 2 559 94 83 / Fax : +32 2 559 98 00 

- E-mail : michele.decannart@ucb-group.com   

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 

Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor Relations 
T +32.2.559.9346, antje.witte@ucb-group.com 

Over UCB  

UCB (Brussel, België) (www.ucb-group.com) is een wereldwijd opererend en toonaangevend 
biofarmaceuticabedrijf dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van innovatieve 
medicijnen met specialisatie in aandoeningen van centrale zenuwstelsel en, immuun- en 
ontstekingsziekten. UCB heeft ongeveer 12.000 mensen in dienst in meer dan 40 landen en realiseerde 
in 2007 een omzet van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext Brussels. (Symbool: UCB) 


