
 

 
 

 

Transparantieverklaring  

 
Brussel (België), 8 januari  2016 – 18u00 (MET) – gereglementeerde informatie 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

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 gedateerd 8 januari 2016 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 over- of 
onderschreden, met betrekking tot bepaalde gelijkgestelde financiële instrumenten opgenomen in de 
voorgaande transparantieverklaring van 9 januari 2015. Deze transparantieverklaring verwijst naar 
de situatie op 31 december 2015.  

 

2. Inhoud van de kennisgeving 

De op 8 januari 2016 gedateerde transparantieverklaring bevat de volgende informatie: 
 

• Reden van de kennisgeving: Bijwerking van een voorgaande kennisgeving m.b.t. 
gelijkgestelde financiële instrumenten. 
 

• Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

• Kennisgevingsplichtige persoon: UCB SA, Researchdreef 60, 1070 Brussel (Anderlecht). 
 

• Noemer: 194 505 658. 
 

• Details van de kennisgeving: 
 



 
 

 

 

 

 
 

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 
wordt gehouden: UCB NV controleert indirect UCB Fipar NV. 
 

• Bijkomende informatie: 
 
Deze verklaring wordt gedaan in overeenstemming met artikel 14§4, al. 2 van het Koninklijk Besluit 
van 14 februari 2008 om de volgende wijzigingen in gelijkgestelde financiële instrumenten weer te 
geven in vergelijking met de vorige transparantieverklaring van 9 januari 2015:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- tussen 7 en 16 januari 2015 heeft UCB Fipar NV 350 000 UCB aandelen gekocht op de 
gereglementeerde markt van Euronext Brussel; 

- op 7 april 2015 heeft UCB NV 2 445 715 opties op UCB aandelen uitgeoefend, die ze voordien had 
verworven in september 2011 en februari 2012 (zie persbericht van 8 april 2015, bekendgemaakt op 
de UCB website (www.ucb.com));               

- met datum van afwikkeling op 27 april 2015 heeft UCB NV een totaal van 1 140 000 UCB aandelen 
teruggekocht, die ze voordien aan 2 bank tegenpartijen had verkocht onder aandelenruiltransacties 
op 20 juni 2014 (zie persbericht van 29 april 2015, bekendgemaakt op de UCB website 
(www.ucb.com)); 

- tussen 28 mei en 3 juni 201 heeft UCB Fipar NV respectievelijk 170 840 en 264 160 opties op UCB 
aandelen gekocht van 2 bank tegenpartijen, met vervaldatum op 31 maart 2020; 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten
Los van de 

effecten
Verbonden aan 

effecten
Los van de 

effecten

UCB NV 678,230 4,008,213 2.06%
UCB Fipar NV 142,219 2,242,009 1.15%

TOTAAL 6,250,222 0 3.21% 0.00%

# stemrechten

Na de transactie

% stemrechten

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële 
instrumenten

Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn 
of -datum

# stemrechten die 
kunnen verworven 

worden bij de 
uitoefening van het 

instrument

% stemrechten

UCB NV opties 25/09/2017 Elke dag tot vervaldatu 166,665 0.09%
UCB NV opties 26/03/2018 (idem) 166,667 0.09%
UCB NV opties 25/06/2018 (idem) 166,668 0.09%
UCB NV opties 25/09/2017 (idem) 166,666 0.09%
UCB NV opties 26/03/2018 (idem) 166,668 0.09%
UCB NV opties 25/06/2018 (idem) 166,666 0.09%
UCB Fipar NV opties 31/03/2020 (idem) 170,840 0.09%
UCB Fipar NV opties 31/03/2020 (idem) 264,160 0.14%

TOTAAL 1,435,000 0.74%(met betrekking tot alle vervaldata)

Na de transactie

 TOTAAL (Stemrechten  & Gelijkgestelde 
financiële instrumenten) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 7,685,222 3.95%



 
 

 

- op 19 juni 2015 heeft UCB NV een totaal van 1 200 000 UCB aandelen verkocht aan 3 bank 
tegenpartijen onder aandelenruiltransacties (zie persbericht van 23 juni 2015, bekendgemaakt op de 
UCB website (www.ucb.com)), die ze heeft teruggekocht met datum van afwikkeling op 23 december 
2015 (zie persbericht van 18 december 2015, bekendgemaakt op de UCB website (www.ucb.com)); 

- op 22 juni 2015 heeft UCB NV 500 000 opties op UCB aandelen OTC gekocht van een bank 
tegenpartij, met verschillende vervaldata tussen 25 september 2017 en 25 juni 2018; 

- op 7 juli 2015 heeft UCB NV 500 000 opties op UCB aandelen OTC gekocht van een bank 
tegenpartij, met verschillende vervaldata tussen 25 september 2017 en 25 juni 2018; 

- respectievelijk op 8, 15 en 22 oktober 2015 werden 3 schijven van elk 200 000 opties op UCB 
aandelen, voordien verworven op 29 september 2011 door UCB NV, automatisch uitgeoefend (zie 
persberichten van respectievelijk 9, 16 en 23 oktober 2015, bekendgemaakt op de UCB website 
(www.ucb.com)); 

- op 17 november 2015 heeft UCB NV 675 325 opties op UCB aandelen uitgeoefend, die ze voordien 
had verworven op 27 februari 2012 (zie persbericht van 23 november 2015, bekendgemaakt op de 
UCB website (www.ucb.com)); 

- met datum van afwikkeling op 28 december 2015 heeft UCB Fipar NV 950 000 UCB aandelen 
teruggekocht, die ze voordien had verkocht aan een bank tegenpartij onder een 
aandelenruiltransactie op 25 juni 2014; 

- met datum van afwikkeling op 28 december 2015 heeft UCB Fipar NV 1 000 000 UCB aandelen 
teruggekocht, die ze voordien had verkocht aan een bank tegenpartij onder een 
aandelenruiltransactie op 17 november 2014. 

 

Deze bijwerking geeft de situatie weer op 31 december 2015. 

Er werd geen drempel overschreden. 
 
 

3. Voor verdere informatie 

Dit persbericht en de gedetailleerde transparantieverklaring is beschikbaar op de website van 
UCB NV via de volgende link. 

Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in UCB NV zal in het corporate 
governance charter van UCB NV worden opgenomen, dat beschikbaar is op haar website via de 
volgende link. 

 

 

 

http://www.ucb.com/investors/Governance/Shareholders-information/Transparency-notifications
http://www.ucb.com/investors/Governance/Principles-codes-and-guidelines
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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. Met meer dan 
8500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2014 een omzet van 3,3 miljard euro. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
 
 
Toekomstgerichte verklaringen  
 
Dit persbericht bevat toekomstgericht verklaringen op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen 
van het management. Alle uitspraken, behalve degene die historische feiten inhouden, dienen te worden 
beschouwd als toekomstgericht, 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 ze 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: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het 
onvermogen de vereiste reglementaire goedkeuringen te verkrijgen of deze niet tegen aanvaardbare 
voorwaarden kunnen verkrijgen, kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de 
vooruitzichten voor 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 wet- en regelgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de 
belastingwetgeving of de handhaving van deze wetten en het werven en behouden van het personeel. 
Daarbij vormt de informatie bevat in dit document geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot het 
aanbieden van de aankoop van effecten, noch zal er een aanbod, uitnodiging of verkoop van effecten in enige 
jurisdictie plaatsvinden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder 
voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie. UCB geeft deze 
informatie op de datum van dit document en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de informatie in dit 
persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen als om een wijziging in 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 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 ze op de markt zijn 
gebracht. 
Bovendien kunnen de verkopen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het 
gebied van kostenbeheersing met betrekking tot beheers- en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid 
opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biofarmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou 
beïnvloeden. 
 

http://www.ucb.com/

