
 

 

Transparantieverklaring Wellington 
Brussel (België), 18 mei 2022 – 18u00 (CEST) – 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 het een kennisgeving heeft ontvangen van Wellington 
Management Group LLP (met maatschappelijke zetel te 280 Congress Street, Boston, MA 02210, 
Verenigde Staten), op 16 mei 2022. 

Wellington Management Group LLP heeft meegedeeld dat ten gevolge van een verwerving van UCB 
aandelen met stemrecht door verbonden vennootschappen, het zijn deelneming in UCB aandelen met 
stemrecht heeft verhoogd en bijgevolg de 7,5% drempel heeft overschreden op 13 mei 2022. 

Op 13 mei 2022 hield Wellington Management Group LLP (rekening houdend met de deelnemingen 
van verbonden vennootschappen) 15 166 845 UCB aandelen met stemrecht aan, die 7,80% van het 
totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (194 505 658), tegenover 
7,46% (14 516 633 aandelen) in de vorige kennisgeving de dato 2 september 2021. 

2. Inhoud van de kennisgeving 
 

• Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten 
of stemrechten. 
 

• Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.  
 

• Kennisgevingplichtige personen:  
 

 
• Datum van drempeloverschrijding: 13 mei 2022. 

 
• Overschreden drempel (in %): 7,5%. 

 
• Noemer: 194 505 658. 

0

Naam

Wellington Management Group LLP  

Adres (voor juridische entiteiten)

280 Congress Street, Boston, MA, USA 02210



 

 

• Details van de kennisgeving: 

 

 

 

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming 
daadwerkelijk wordt gehouden: 
 

 
 

• Bijkomende informatie: Wellington Management Company LLP, Wellington Management 
International Ltd en Wellington Management Europe GmbH zijn investeringsbeheerders en 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan 
effecten Los van de effecten Verbonden aan 

effecten Los van de effecten

Wellington Management Group LLP 0 0 0,00%

Wellington Management International 
Ltd 1.933.226 1.214.415 0,62%

Wellington Management Company LLP 12.583.407 13.952.342 7,17%

Wellington Management Europe GmbH 0 88 0,00%

Subtotaal 14.516.633 15.166.845 7,80%

TOTAAL 15.166.845 0 7,80% 0,00%

% stemrechten# stemrechten

Na de transactie

B) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten  

Houders van
gelijkgestelde

financiële instrumenten
Type financieel instrument

Vervaldatum 

DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn 
of -datum 

DD/MM/YYYY of tekst

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 
uitoefening van 
het instrument

% stemrechten Afwikkeling

TOTAAL 0 0,00%  

Na de transactie

 TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 15.166.845 7,80%

Wellington Management Company LLP is een onderneming rechtstreeks gecontroleerd door Wellington Investment Advisors Holdings LLP, 
die op haar beurt rechtstreeks gecontroleerd wordt door Wellington Group Holdings LLP, die op haar beurt een onderneming is, rechtstreeks 
gecontroleerd door Wellington Management Group LLP.                                                                                                                                           

Wellington Management International Ltd en Wellington Management Europe GmbH zijn ondernemingen rechtstreeks gecontroleerd door 
Wellington Management Global Holdings, Ltd, die op haar beurt rechtstreeks gecontroleerd wordt door Wellington Investment Advisors 
Holdings LLP, die op haar beurt een onderneming is, rechtstreeks gecontroleerd door Wellington Group Holdings LLP, die op haar beurt een 
onderneming is rechtstreeks gecontroleerd door Wellington Management Group LLP.                                                                                                                                                                                                                                                                     
De aandelen zijn geregistereerd op naam van de Rekeningen of rekeninghouders volgens hun respectievelijk bezit. 



 

 

kunnen de stemrechten discretionair uitoefenen in afwezigheid van specifieke instructies 
vanwege de uiteindelijke gerechtigden van de aandelen. 
 
 

3. Voor verdere informatie 

Dit persbericht en de gedetailleerde transparantieverklaring 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, contacteer UCB:  
 
Investor Relations 
Antje Witte  
T +32 2 559 94 14 
antje.witte@ucb.com 
 
Corporate Communications 
Laurent Schots  
T+32 2 559 92 64 
laurent.schots@ucb.com   

 

 

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 ongeveer 8 600 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2021 een omzet van 
5,8 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
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