
 
 

  

UCB rondt met succes haar uitgifte van 
vastrentende Obligaties af – vervroegde 
beëindiging van de aanbiedingsperiode – het 
totale bedrag is vastgesteld op EUR 250 miljoen 
 
Brussel, België, 11 maart 2013 17.30 (CET) – UCB SA/NV ("UCB") kondigt vandaag aan 
dat het met succes de plaatsing van 3,75% vastrentende obligaties door middel van een 
openbaar aanbod in België heeft afgerond. De aanbiedingsperiode werd vervroegd beëindigd 
op 11 maart 2013 om 17u30. Het totale nominaal bedrag van de obligaties is vastgesteld op 
250 miljoen euro. 
 
De transactie werd 2,8 keer overingeschreven.  
 
De betaaldag zal 27 maart 2013 zijn. 
 
BNP Paribas Fortis, ING Bank N.V., Belgian Branch en KBC Bank treden op als joint lead 
managers en joint bookrunners voor deze transactie. 
 
De obligaties zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext 
Brussel.  
 
 
Voor verdere informatie 
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Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. Met ongeveer 9 000 medewerkers in 
ongeveer 40 landen haalde UCB in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op 
Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 
Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Alle uitspraken, behalve dan uitspraken die betrekking hebben 
op historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als zijnde toekomstgerichte 
uitspraken, met inbegrip van omzetramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, 
andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en 
andere dergelijke schattingen en resultaten. Omwille van hun aard zijn dergelijke uitspraken 
onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten 
aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit 
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de 
algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, de onmogelijkheid om de noodzakelijke 
goedkeuringen van de regulators te krijgen of deze te verkrijgen tegen aanvaardbare voorwaarden, 
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kosten gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten van producten 
die in de pijplijn zitten of die in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke 
beslissingen of onderzoeken van overheidswege, klachten inzake productaansprakelijkheid, het 
aanvechten van octrooibescherming van bepaalde producten of kandidaat-producten, wijzigingen in 
wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in 
belastingwetgeving of de uitvoering van dergelijk regelgeving en de aanwerving en handhaving van 
zijn werknemers. UCB verstrekt deze informatie op de datum van dit persbericht en wijst 
uitdrukkelijk elke verplichting af om de informatie in dit persbericht up te daten, hetzij de feitelijke 
resultaten te bevestigen of om een wijziging van haar verwachtingen te melden. 
Er is geen garantie dat nieuwe kandidaat-producten in de pijplijn zullen leiden tot de goedkeuring 
van het product of dat nieuwe indicaties voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en 
goedgekeurd. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint 
ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. 
Verder zou UCB of anderen veiligheidsproblemen, bijwerkingen of productieproblemen met 
betrekking tot haar producten kunnen ontdekken nadat deze zijn verkocht. 
Bovendien kan de verkoop worden beïnvloed door internationale en nationale trends richting 
managed care en de inperking van de kosten van de gezondheidszorg alsook het beleid inzake 
terugbetaling dat wordt opgelegd door derde betalers en bepaalde wetgeving die invloed heeft op 
biofarmaceutische prijszetting en terugbetaling. 

 


