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UCB tekent nieuwe kredietfaciliteit van 
EUR 1,5 miljard 
 
Brussel, België, 15 december 2009 – 8:30 (CET). Gereguleerde informatie. - UCB 
VN ("UCB" of de "Onderneming") kondigt met genoegen de ondertekening aan van een 
nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van EUR 1,5 miljard.  
 
De faciliteit is bedoeld voor de herfinanciering van de bankfaciliteit van EUR 4 miljard die 
de Onderneming in 2006 heeft opgezet voor de overname van Schwarz Pharma. Deze 
verbintenis is intussen afgeschreven naar EUR 3,3 miljard en zal in oktober 2011 
verstrijken. 
 
De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar, met een verlengingsoptie van een 
jaar.  
 
De marge en de ander voorwaarden zijn zoals gebruikelijk voor vergelijkbare kredieten 
van beleggingskwaliteit. 
 
Voor deze nieuwe faciliteit tot stand kwam, heeft UCB met succes drie obligaties met 
verschillende looptijden uitgegeven, waarmee het in totaal EUR 1,75 miljard op de 
kapitaalmarkten heeft verzameld. De opbrengst van deze obligaties zal eveneens worden 
gebruikt voor de herfinanciering van de bestaande kredietfaciliteit.  
 
Detlef Thielgen, Chief Financial Officer van UCB, verklaart: "Wij zijn erg tevreden over de 
geslaagde voltooiing van deze nieuwe faciliteit. Ze is de volgende stap in onze strategie 
om UCB krachtig te positioneren als een wereldleider in de sector van de biofarmaceutica. 
Het feit dat alle banken die voor de transactie werden uitgenodigd, aan de overeenkomst 
hebben deelgenomen, bewijst het vertrouwen van de krediet- en kapitaalmarken in het 
herfinancieringproces van UCB." 

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com  

 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt ongeveer 10 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 
Toekomstgerichte verklaring 

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en 
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onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. 

 

 


