
 

 

Transparantieverklaring 

Participatie op 29 september 2011 (overeenkomstig de artikelen 

6 en 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen). 

 

Brussel (Belgium), 5 oktober 2011 – 18 pm CET – gereguleerde informatie – Als 

gevolg van transacties die UCB SA/NV op 29 september 2011 uitvoerde met betrekking tot 

haar eigen effecten, ontving UCB SA/NV op 5 oktober 2011 verschillende 

transparantieverklaringen. 

UCB SA/NV voerde op 29 september 2011 de volgende transacties uit: UCB SA/NV 

verkocht eerst 704.733 UCB SA/NV-aandelen, en verwierf nadien 1.400.000 opties op UCB 

SA/NV-aandelen. UCB SA/NV kocht vervolgens OTC 1.114.259 UCB SA/NV-aandelen met 

stemrecht in UCB SA/NV van KBC Bank NV. 

Als gevolg van al deze transacties bezit UCB SA/NV thans meer dan 3% van haar eigen 

stemrechten (2,18% verbonden aan de aandelen die ze bezit en 1,20% aan de opties op 

haar eigen aandelen, in de veronderstelling dat ze alle zouden worden uitgeoefend). 

Verder overschrijdt UCB SA/NV, samen met UCB Fipar SA en UCB SCA de drempel van 5% 

van de stemrechten in UCB SA/NV (3,90% verbonden aan de aandelen die zij samen 

bezitten en 1,20% aan de opties op UCB SA/NV-aandelen, in dezelfde veronderstelling). 

Deze informatie blijkt uit elk van de transparantieverklaringen overgemaakt aan UCB 

SA/NV. 

Bovendien bezit KBC Bank NV vandaag geen UCB SA/NV-aandelen meer waarover 

onderling overleg bestaat met Financière de Tubize SA. Dit heeft aanleiding gegeven tot 

een transparantieverklaring. 

Ook het aantal aandelen waarover onderling overleg bestaat tussen Financière de Tubize 

SA en Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co KG bereikt voortaan 41,44% van de 

stemrechten in UCB SA/NV, en zelfs 42,64% indien rekening word gehouden met de 

opties die UCB SA/NV bezit op haar eigen aandelen en in de veronderstelling van volledige 

uitoefening. Dit onderling onderleg heeft om die reden een transparantieverklaring 

gedaan. 

Tenslotte werd, met het oog op een goede informatieverstrekking aan het publiek, de 

informatie met betrekking tot het geheel van de akkoorden van onderling overleg waarbij 

Financière de Tubize SA partij is (i.e., het onderling overleg met Degroof Corporate 

Finance SA, Imofig SA en Levimmo SA; dat met Compar Finance SA; en dat met 

Pharmahold SA en Cosylva SA), bijgewerkt. 

De informatie met betrekking tot het aantal effecten en het percentage van stemrechten 

die daaraan zijn verbonden is beschikbaar in de vorm van een tabel, in het corporate 



 

 

governance charter van UCB SA/NV. Dit charter is beschikbaar op UCB SA/NV’s website. 

UCB SA/NV publiceerde eveneens de transparantieverklaringen op haar website. 
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Voor verdere informatie 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB  
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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 immuunsysteem 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. 


