
 

 

 

Bijwerking van transparantieverklaring 

 
Deelneming op 10 januari 2014 (overeenkomstig artikel 14, §4, lid 2 van het koninklijk besluit 

van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen). 

 

Brussel (België), 15 januari 2014 – 19u00 (MET) – gereglementeerde informatie 

Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen maakt UCB NV bekend dat zij de FSMA een bijgewerkte transparantieverklaring heeft 
bezorgd. 

Deze bijgewerkte transparantieverklaring werd bezorgd in toepassing van artikel 14, §4, lid 2 van het 
koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, op 
grond waarvan de gegevens van voorgaande transparantieverklaringen moeten worden bijgewerkt, 
op 31 december van elk jaar: (i) indien gelijkgestelde financiële instrumenten in de loop van het 
kalenderjaar werden uitgeoefend, en (ii) indien gelijkgestelde financiële instrumenten niet werden 
uitgeoefend op de vervaldatum, zonder dat daardoor een kennisgevingdrempel werd onderschreden. 

Er werd tot deze bijwerking overgegaan, zonder dat een kennisgevingsdrempel werd onderschreden, 
met betrekking tot gelijkgestelde financiële instrumenten opgenomen in de voorgaande 
transparantieverklaringen van 5 oktober 2011 en van 1 maart 2012: 

 UCB NV heeft, met transactiedatum 5 maart 2013, in toepassing van een discretionair 
mandaat, 140.000 opties op aandelen UCB met vervaldatum 20 mei 2016 (eerder 
aangekocht in juni 2011) aan een Bank tegenpartij verkocht – in combinatie met deze 
transactie heeft UCB NV van dezelfde tegenpartij 140.000 aandelen UCB gekocht (zie het 
persbericht van 11 maart 2013); 

 UCB NV heeft, met transactiedatum 12 maart 2013, in toepassing van een discretionair 
mandaat, 120.000 opties op aandelen UCB met vervaldatum 19 mei 2017 (eerder 
aangekocht in juni 2011) aan een Bank tegenpartij verkocht – in combinatie met deze 
transactie heeft UCB NV van dezelfde tegenpartij 120.000 aandelen UCB gekocht (zie het 
persbericht van 14 maart 2013); 

 UCB NV heeft, op 29 april 2013, 200.000 opties op aandelen UCB met vervaldatum 17 mei 
2013 (eerder aangekocht in juni 2011) aan een Bank tegenpartij verkocht – in combinatie met 
deze transactie heeft UCB NV, op 29 april 2013, van dezelfde tegenpartij 200.000 aandelen 
UCB aangekocht (zie het persbericht van 9 mei 2013). 
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A) Stemrechten Vorige kennisgeving Kennisgeving van 15 januari 2014 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  Verbonden aan effecten Verbonden aan effecten 

UCB NV 3.136.150 2.302.044 1,26% 

UCB Fipar SA 2.767.297 1.705.665 0,93% 

UCB SCA 1 0 0,00% 

 Totaal 4.007.708 2,18% 

B) Gelijkgestelde 

financiële instrumenten 
Kennisgeving van 15 januari 2014 

Houders van 

gelijkgestelde financiële 

instrumenten 

Type financieel 

instrument 
Vervaldatum 

Uitoefeningstermijn 

of –datum 

# stemrechten 

die kunnen 

worden 

verworven bij de 

uitoefening van 

het instrument 

% stemrechten 

UCB NV Opties 

Verscheidene 

vervaldata 

tussen 

16/05/2014 en 

16/12/2015 

Elke dag tot de 

vervaldatum 
6.146.638 3,35% 

 TOTAAL (stemrechten & gelijkgestelde financiële 

instrumenten) 

# stemrechten % stemrechten 

 10.154.346 5,54% 

 

Opdat rekening zou worden gehouden met UCB NV’s recente transacties in eigen aandelen (zie het 
persbericht van 13 januari 2014), vermeldt de bijgewerkte transparantieverklaring cijfers per 10 
januari 2014, en niet per 31 december 2013. 

Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in UCB NV is opgenomen in het corporate 
governance charter van UCB NV, dat op de website van UCB NV is gepubliceerd. 
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Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling 
van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het 
immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een 
omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 
Toekomstgerichte verklaringen van UCB 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle 
uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, 
met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte 
juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke 
toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico’s, onzekerheden en 
veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte 
verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene 
economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze 
op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van 

http://www.ucb.com/investors/Governance/Principles-codes-and-guidelines
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producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of 
overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, 
wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving 
of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit 
persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke 
resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden. 
Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen 
voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van 
samenwerkingen, joint ventures of vergunning-samenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de 
partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar 
producten nadat deze op de markt werden gebracht. 

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de 
kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde-betalers alsook door 
wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden. 


