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Transparantieverklaring van Schwarz 

Vermögensverwaltung GmbH & Co, 

Financière de Tubize NV en UCB NV 

DRAFT - Participatie op 29 april 2011 (overeenkomstig artikel 6 

van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen). 

 

Brussel (België), 5 mei 2011 –18: 00 CET - gereglementeerde informatie - 

Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co KG, met maatschappelijke zetel te Postrasse 7, 

40213 Düsseldorf, Germany, Financière de Tubize SA en UCB SA/NV beiden met 

maatschappelijke zetel te Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels hebben verklaard dat 

Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co KG op 29 april 2011 een aantal stemrechten 

in UCB heeft verkocht en hiermee een notificatiegrens van 3% overschrijdt. Schwarz 

Vermögensverwaltung GmbH & Co KG bezit thans 5.451.916 UCB aandelen op een totaal 

aantal van 183.365.052, zijnde 2,97% van het kapitaal van UCB. 

 
Voor verdere informatie 

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb.com  

France Nivelle, Global Communciations, UCB 
T +32 2 559 9178, France.nivelle@ucb.com  

Voor de redactie: 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met 
ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 
medewerkers in ongeveer 40 landen  haalde UCB in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

 

Toekomstgerichte verklaringen 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico’s en 
onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn  


