
 

 

 

UCB Converteerbare Obligaties en nieuwe gegevens 

inzake kapitaal, stemrechtverlenende effecten en 

stemrechten 

 
Nieuw kapitaal als gevolg van de gedeeltelijke conversie van de Converteerbare Obligaties 

(overeenkomstig artikel 15, §1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen). 

De laatste dag waarop de houders van obligaties hun conversierechten kunnen uitoefenen is 
5 maart 2014. 

 

Brussel (België), 27 februari 2014 – 18u30 (MET) – gereglementeerde informatie 

 
Op grond van artikel 15, §1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, maakt UCB NV bekend dat, als gevolg van de gedeeltelijke conversie van de 
Converteerbare Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd), de nieuwe gegevens met betrekking tot 
haar kapitaal, stemrechtverlenende effecten en stemrechten de volgende zijn (informatie per 27 
februari 2014): 

 Totaal kapitaal: 565.623.627 EUR 

 Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 188.541.209 (alle gewone aandelen) 

 Totaal aantal stemrechten (= noemer): 188.541.209 (alle verbonden aan gewone aandelen) 

 Totaal aantal overblijvende converteerbare obligaties: 6.037 Converteerbare Obligaties (zie 
hieronder) 

 Totaal aantal stemrechten dat bij de conversie van deze overblijvende Converteerbare 
Obligaties kan worden verkregen: 5.983.843 (zie hieronder) 

De operatie die aanleiding geeft tot deze bekendmaking: 

 Een kapitaalverhoging op 27 februari 2014 en de daaruit volgende uitgifte van 5.114.057 
gewone aandelen als gevolg van de conversie van 3.963 Converteerbare Obligaties 

Bijkomende informatie: 

Op 30 september 2009 gaf UCB NV niet-achtergestelde ongedekte obligaties van hogere rang met 
coupon van 4,5% (‘senior unsecured bonds’) en met vervaldag 2015 uit voor een totale hoofdsom 
van € 500 miljoen geplaatst bij institutionele beleggers, als gevolg van een versnelde 
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bookbuildingprocedure (de “Converteerbare Obligaties”). De buitengewone algemene vergadering 
besliste op 6 november 2009 om aan deze obligaties een conversierecht te verbinden. 

UCB NV heeft gebruik heeft gemaakt van haar optie om alle uitstaande Converteerbare Obligaties op 
12 maart 2014 vervroegd terug te betalen (zie de persberichten van 21 januari 2014 en 16 januari 
2014 voor meer details). 

Als alternatief voor de terugbetaling van de Converteerbare Obligaties, kan elke obligatiehouder zijn 
conversierechten uitoefenen, waarop UCB NV, naar eigen goeddunken, kan beslissen om nieuwe 
UCB-aandelen uit te geven en/of bestaande UCB-aandelen te leveren. 

Overeenkomstig de kennisgevingen die UCB NV tot en met 14 februari 2014 heeft ontvangen, heeft 
een aantal obligatiehouders hun conversierechten uitgeoefend met betrekking tot 3.963 
Converteerbare Obligaties, wat aanleiding gaf tot de hierboven vermelde kapitaalverhoging en 
uitgifte van 5.114.057 nieuwe UCB-aandelen. 

De laatste dag waarop obligatiehouders hun conversierechten kunnen uitoefenen is 5 maart 2014. 

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 wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van 
innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met ernstige ziekten van het 
immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Het bedrijf telt meer dan 8.700 medewerkers in zowat 40 landen. In 2013 bedroegen de 
inkomsten 3,4 miljard EUR. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op twitter: @UCB.news  
 
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, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en zijn deze onderhevig aan risico's, onzekerheden en 
veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen in 
dit persbericht. Belangrijke factoren die kunnen leiden tot dergelijke afwijkingen zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiële situatie, het onvermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen of om deze tegen aanvaardbare voorwaarden te 
verkrijgen, de kosten van onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB 
worden ontwikkeld, gevolgen van toekomstige gerechtelijke 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 uitvoering hiervan, en de werving en het behoud 
van personeel. UCB geeft deze informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de plicht af om de informatie in dit 
persbericht bij te werken, om de feitelijke resultaten te bevestigen of om een wijziging van de verwachtingen te melden.  
Er is geen garantie dat nieuwe 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 
partnerschappen, 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 de productie van zijn producten nadat deze op de 
markt zijn gebracht. Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het gebied van 
kostenbeheersing in de 'managed care' en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid dat door derde betalers wordt opgelegd, alsook 
door wetgeving die de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica beïnvloedt.  
 

http://www.ucb.com/investors/Governance/Principles-codes-and-guidelines

