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Transparantieverklaring van KBC Groep NV, 

KBC Bank NV, Compar Invest NV, Compar 

Finance NV, Banque Degroof NV, Degroof 

Corporate Finance NV, Imofig NV, Levimmo 

NV en Financière de Tubize NV, UCB SCA en 

UCB NV 

Participatie op 23 Augustus 2011 (overeenkomstig artikel 14 

van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen). 
 

Brussel (België), 9 september 2011 –18.00 CET - gereglementeerde informatie - 

KBC Groep NV en KBC Bank NV,  met maatschappelijke zetel Havenlaan 2, 1080 Brussel, 

Compar Invest NV, met maatschappelijke zetel Boulevard Grand Duchesse Charlotte 67, 

1331 Luxemburg, Compar Finance NV, met maatschappelijke zetel rue Royale 97, 1000 

Brussel, Banque Degroof NV, met maatschappelijke zetel Nijverheidstraat 44, 1040 

Brussel, Degroof Corporate Finance NV, Imofig NV, Levimmo NV, met maatschappelijke 

zetel rue Guimard 18, 1040 Brussel, Financière de Tubize NV en UCB NV, met 

maatschappelijke zetel Researchdreef 60, 1070 Brussel, and UCB SCA met 

maatschappelijke zetel rue Eugène Ruppert 12, 2453 Luxemburg, hebben verklaard dat : 

1. Als gevolg van een verkoop van aandelen in UCB NV van KBC Groep NV en KBC Bank 

NV aan UCB NV, hebben Financière de Tubize NV, UCB NV, UCB SCA, UCB Fipar NV, 

KBC Groep NV and KBC Bank NV een notificatiegrens overschreden en bezitten thans 

gezamelijk 74.217.759 UCB aandelen (op een totaal van 183.365.052), zijnde 40.48% 

van het kapitaal van UCB of, rekening houdend met de 800.000 opties voorheen 

aangekocht door UCB, 75.017.759 stemrechten, zijnde 40.91% van de stemrechten. 

2. Als gevolg van een verkoop van aandelen in UCB NV van Schwarz 

Vermögensverwaltung GmbH & Co KG  aan UCB NV, hebben Financière de Tubize NV, 

UCB NV, UCB SCA, UCB Fipar NV, Compar Invest SA en Compar Finance NV een 

notificatiegrens overschreden en bezitten thans gezamelijk 75.003.500 aandelen (op 

een totaal van 183.365.052), zijnde 40.90% van het kapitaal van UCB NV of, rekening 

houdend met de 800.000 opties voorheen aangekocht door UCB NV, 75.803.500 

stemrechten, zijnde 41.34% van de stemrechten. 

3. Als gevolg van een verkoop van aandelen in UCB NV van Schwarz 

Vermögensverwaltung GmbH & Co KG  aan UCB NV, hebben Financière de Tubize NV, 

UCB NV, UCB SCA, UCB Fipar NV, Banque Degroof NV, Degroof Corporate Finance NV, 
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Imofig NV and Levimmo NV een notificatiegrens overschreden en bezitten thans 

gezamelijk 75.003.500 aandelen (op een totaal van 183.365.052), zijnde 40.90% van 

het kapitaal van UCB of, rekening houdend met de 800.000 opties voorheen 

aangekocht door UCB NV, 75.803.500 stemrechten, zijnde 41.34% van de 

stemrechten. 

Zie ook http://www.ucb.com/investors/shares/shareholder-structure/shareholders.  
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Voor verdere informatie 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB  
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@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. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten 
inhouden, zijn uitspraken die beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met 
inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere 
financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, reglementaire of klinische resultaten en 
andere soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden dergelijke toekomstgerichte 
verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en zijn ze onderhevig aan risico's, 
onzekerheden en aannemingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend 
kunnen afwijken van de  toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden. 
Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: wijzigingen in de 
algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, het mislopen van de vereiste 
reglementaire goedkeuringen of het niet tegen aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen ervan, 
kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten van producten 
die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, gevolgen van toekomstige wettelijke 
uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in verband met productaansprakelijkheid, 
aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-producten, wijzigingen in de 
wetgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de 
handhaving van deze wetten en het aanwerven en behouden van het personeel.  UCB geeft deze 
informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af 
om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen of 
om een wijziging van de verwachtingen te melden. 

Er is geen enkele garantie dat kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als 
product of dat er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen 
worden. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of 
licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. UCB of anderen 
kunnen ook problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of met de 
productie van zijn producten nadat deze op de markt gebracht zijn. 

Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen 
op het gebied van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid 
opgelegd door derde betalers, evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van 
biofarmaceutica beïnvloedt. 

 


