Verwerving en vervreemding van eigen
aandelen
Brussel (België), 15 juli 2022 – 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 2022.
Onder dit programma heeft UCB een financiële tussenpersoon gemachtigd om tot 500 000 UCB
aandelen in te kopen voor rekening van de Vennootschap onder de voorwaarden van een
mandaatovereenkomst die met ingang van 28 juni 2022 initieel loopt tot 31 augustus 2022, 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 2022, heeft UCB op Euronext Brussel 162.000 UCB
aandelen ingekocht tijdens de periode van 8 juli 2022 tot en met 14 juli 2022, als volgt:
Datum van de
inkopen

Aantal
aandelen

8 juli 2022
11 juli 2022
12 juli 2022
13 juli 2022
14 juli 2022

28.000
28.000
26.000
40.000
40.000

Gemiddelde
prijs
betaald
85,72 €
86,41 €
85,35 €
84,45 €
81,92 €

Laagste
Hoogste
prijs betaald prijs betaald

Totaal
2.400.263,60
2.419.569,60
2.219.180,60
3.378.004,00
3.276.692,00

€
€
€
€
€

84,62
85,70
84,88
83,74
81,12

€
€
€
€
€

86,52
87,00
86,86
85,06
83,10

€
€
€
€
€

Vervreemding van eigen aandelen
In uitvoering van artikel 8:6 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, maakt UCB bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door
leden van zijn personeel, het buiten beurs (OTC) UCB-aandelen heeft vervreemd door het leveren van
die aandelen aan de betrokken leden van zijn personeel, in het kader van de lange-termijn incentive
plannen van de UCB-groep, als volgt:

Datum van de
verrichting

Tijdstip

LTI Plan

Aantal vervreemde
UCB aandelen

Prijs

8 juli 2022

17:27:48

Stock Option Plan 2016

100

67,24 €

12 juli 2022

11:04:35

Stock Option Plan 2013

100

48,69 €

Dit persbericht 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

