TRANSPARANTIEVERKLARING VAN CAPITAL RESEARCH
AND MANAGEMENT COMPANY (CRMC):
Brussel, België, 31 oktober 2008 om 6:00 PM (CET) – persbericht, gereguleerde
informatie:
Participatie op 1 september 2008 (overgangsbepaling van de wet van 2 mei 2007
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen).
Overeenkomstig de kennisgeving gericht aan de CBFA op 30 oktober 2008 (vrijstelling
krachtens artikel 21, §2 en 28 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008), heeft
Capital Research and Management Company (CRMC), met maatschappelijke zetel te 333,
South Hope Street, Los Angeles, Ca. 90071-1406, USA, verklaard stemrechtverlenende
effecten in UCB te bezitten die de grens van 10% in het kapitaal van UCB overschrijden
(21.717.895 aandelen op een totaal van 183.365.052, of 11,84%).
Volgens CRMC, betreft deze kennisgeving geen aan- of verkoop van aandelen maar enkel
de kennisgeving van de stemrechten die CRMC in UCB bezit in toepassing van de
Transparantie Richtlijn.
CRMC geeft investeringsadvies en is een 100% filiaal van haar moedervennootschap The
Capital Group (CGC). Noch CGC noch CRMC bezitten in eigen naam aandelen in Belgische
emittenten. De aandelen waarvan sprake in deze kennisgeving zijn eigendom van
gemeenschappelijke fondsen die CRMC op discretionnaire wijze beheert. Sommige
gemeenschappelijke fondsen beheerd door CRMC hebben het stemrecht verbonden aan de
aandelen in hun portefeuille gedelegeerd aan CRMC. Als gevolg van die delegatie, beheert
CRMC stemrechten in UCB die de grens van 10% overschrijden.
Volgens de kennisgeving, is EuroPacific Growth Fund, met maatschappelijke zetel te 333,
South Hope Street, Los Angeles, Ca. 90071-1406, USA, de entiteit die over de
stemrechten beschikt.
De verklaring is beschikbaar op: http://www.ucb.com/investors/shares.asp

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)
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