
 

 

 

 
Verwerving en vervreemding van eigen aandelen 
 
Brussel (België), 9 april 2021 – 20u00 (CEST) – gereglementeerde informatie 

Verwerving van eigen aandelen 
 
In uitvoering van artikel 8:4 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, maakt UCB NV (“UCB” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: 
UCB) hierbij bepaalde informatie bekend in verband met het Aandelen Inkoopprogramma 2021. 

Onder dit programma heeft UCB een financiële tussenpersoon gemachtigd om tot 750 000 UCB 
aandelen in te kopen voor rekening van de Vennootschap onder de voorwaarden van een initiële 
mandaatovereenkomst die loopt tot 25 juni 2021, met ingang op 8 maart 2021, om de huidige en 
toekomstige verplichtingen onder UCB’s Lange Termijn Incentive plannen voor zijn personeel te 
dekken.  

In het kader van dit Aandelen Inkoopprogramma 2021, heeft UCB op Euronext Brussel 39 251 UCB 
aandelen ingekocht tijdens de periode van 2 april 2021 tot en met 8 april 2021, als volgt: 

 

Om consistentieredenen bevestigt UCB dat het tijdens dezelfde periode geen UCB aandelen heeft 
vervreemd in het kader van de lange-termijn incentive plannen van de UCB groep. 

Dit persbericht 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 ongeveer 8 400 
medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2020 een omzet van 5,3 miljard euro. UCB is genoteerd op 
Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 

Datum van de 
inkopen Aantal aandelen Gemiddelde prijs 

betaald Totaal Laagste prijs 
betaald

Hoogste prijs 
betaald

6 april 2021 10.567 81,14 € 857.364,11 € 80,72 € 81,54 €
7 april 2021 11.018 81,13 € 893.896,95 € 80,82 € 81,40 €
8 april 2021 17.666 80,98 € 1.430.649,21 € 80,66 € 81,36 €
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