
 

 
 

 

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. 

• Kennisgevingen verwijzend naar situatie op 25, 26 en 29 juli 2019  
• Overschreden drempel: 5% 
• Laatste deelneming: 4,85%  

 
Brussel (België), 1 augustus 2019 – 20u00 (CEST) – gereglementeerde informatie 

 
1. Samenvatting van de kennisgevingen  

Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, maakt UCB NV bekend dat het 3 kennisgevingen heeft ontvangen van BlackRock, Inc. 
(met maatschappelijke zetel te 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, Verenigde Staten), 
gedateerd op respectievelijk 26, 29 en 30 juli 2019. 
 
In de eerste notificatie heeft BlackRock, Inc., meegedeeld dat ten gevolge van een overdracht van 
UCB aandelen met stemrecht en een overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten door 
verbonden vennootschappen, het zijn totale deelneming in UCB NV heeft verminderd en bijgevolg de 
5% drempel heeft onderschreden op 25 juli 2019.  
 
Op 25 juli 2019 hield Blackrock, Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van verbonden 
vennootschappen) 9 215 306 UCB aandelen met stemrecht aan (tegenover 9 320 710 aandelen in de 
vorige kennisgeving), die 4,74% van het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap 
vertegenwoordigen (194 505 658) (versus 4,79% de vorige kennisgeving) alsook 431 570 
gelijkgestelde financiële instrumenten (versus 433 129 in de vorige kennisgeving) die 0,22% van het 
totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (hetzelfde % als in de 
vorige kennisgeving). 

In de tweede notificatie heeft BlackRock, Inc. meegedeeld dat ten gevolge van een verwerving van 
UCB aandelen met stemrecht en een overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten door 
verbonden vennootschappen, het zijn totale deelneming in UCB NV heeft verhoogd en bijgevolg de 
5% drempel heeft overschreden op 26 juli 2019.  
 
Op 26 juli 2019 hield BlackRock, Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van met haar 
verbonden vennootschappen) 9 617 448 UCB aandelen met stemrecht aan, die 4,94% van het totale 
aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen, alsook 180 549 gelijkgestelde 
financiële instrumenten, die 0,09% van het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap 
vertegenwoordigen.  

 



 
 

 

 
In de derde notificatie heeft BlackRock, Inc. meegedeeld dat ten gevolge van een overdracht van UCB 
aandelen met stemrecht en een verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten door verbonden 
vennootschappen, het zijn totale deelneming in UCB NV heeft verminderd en bijgevolg de 5% drempel 
heeft onderschreden op 29 juli 2019.  
 
Op 29 juli 2019 hield BlackRock, Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van met haar 
verbonden vennootschappen) 9 438 644 UCB aandelen met stemrecht aan, die 4,85% van het totale 
aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen, alsook 186 998 gelijkgestelde 
financiële instrumenten, die 0,10% van het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap 
vertegenwoordigen.  

 
 

2. Voor verdere informatie 

Dit persbericht en de gedetailleerde transparantieverklaringen zijn beschikbaar op de website van 
UCB NV via de volgende link. 

Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in UCB NV is beschikbaar op de website 
van UCB NV via de volgende link. 
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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 7 500 medewerkers in 
ongeveer 40 landen haalde UCB in 2018 een omzet van 4,6 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel 
(symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news. 

https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders
http://www.ucb.com/investors/Our-shareholders
http://www.ucb.com/

