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Aankoop van eigen aandelen in het kader van 

langetermijnincentives toegekend aan het 

personeel 

BRUSSEL, België, 21 april 2011 – 19u30 (CET) – gereguleerde informatie - 
Overeenkomstig artikel 207 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het 
Vennootschapswetboek, maakt UCB bekend dat het 47.770 UCB aandelen heeft gekocht 
op de beurs van Brussel op de datum en aan de prijs hieronder vermeld: 
 

Datum Aantal Prijs (EUR) 
11/04/2011 23,900 28.0519 
14/04/2011 1,000 28.8700 
14/04/2011 1,000 28.8700 
14/04/2011 1,000 28.9000 
15/04/2011 4,220 29.4350 
18/04/2011 3,500 29.9050 
19/04/2011 7,500 29.8000 
20/04/2011 5,300 29.8000 
20/04/2011 350 30.4300 

 
Deze aandelen werden onmiddellijk geleverd aan het personeel van de onderneming die 
hun opties op aandelen, verkregen in het kader van de bestaande optieplannen en 
waarvan het detail gegeven is in het jaarlijks verslag van de vennootschap, hebben 
uitgeoefend. 
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Voor verdere informatie 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com  

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met 
ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 500 
medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Toekomstgerichte verklaringen 
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 
onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn.  

 


