
 

   

 

Algemene vergadering van aandeelhouders UCB 

• Voor boekjaar 2019:  
Bruto dividend van € 1,24 (+2%) per aandeel, betaalbaar op 6 mei 2020 

• Alle agendapunten voorgelegd ter stemming goedgekeurd 

• De schriftelijke  boodschappen van mevr. Evelyn du Monceau, Voorzitster van de Raad van 
Bestuur, en van de heer Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB, zijn beschikbaar op 
de website van UCB 

Brussel (België), 30 april 2020 - 18.00 u (CEST) – gereguleerde informatie  - Vandaag hield UCB zijn gewone 
algemene vergadering van aandeelhouders (AV) en zijn buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
(BAV). Ingevolge de maatregelen genomen door de publieke instanties in het kader van de strijd tegen de Covid – 19 
pandemie en de beslissing van de Raad van Bestuur tot implementatie van het koninklijk besluit n° 4 van 9 april 2020 
houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de 
strijd tegen de Covid-19 pandemie, werd deze vergadering gehouden ‘achter gesloten deuren”, zoals meegedeeld door 
UCB op 10 april 2020. Tijdens de AV en BAV waren 146 404 233 aandelen vertegenwoordigd (77,34 % van de 
stemgerechtigde aandelen). 

De schriftelijke boodschappen  van mevr. Evelyn du Monceau, Voorzitster van de Raad van Bestuur, en van dhr. Jean-
Christophe Tellier, Chief Executive Officer van UCB, gepubliceerd ter gelegenheid van deze algemene vergadering, zijn 
beschikbaar op de website van UCB : https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2020.   

De AV keurde voor boekjaar 2019 de betaling goed van een bruto dividend van € 1,24 per aandeel (netto dividend           
€ 0,868 per aandeel), vergeleken met € 1,21 per aandeel voor 2018 (netto € 0,847). De ex dividend datum is 4 mei 
2020; het dividend zal betaalbaar zijn op 6 mei 2020 (coupon nr. 23). 

De AV herbenoemde dhr. Pierre Gurdjian en dhr. Ulf Wiinberg beiden als onafhankelijke bestuurders en de dhr. Charles-
Antoine Janssen als bestuurder. Volgend op hun herbenoeming, blijft dhr. Pierre Gurdjian vicevoorzitter van de Raad 
van Bestuur en lid van het Governance, Benoemings- en Remuneratiecomité (GNCC) en blijven dhr. Ulf Wiinberg en 
dhr. Charles-Antoine Janssen beiden lid van het Auditcomité. De curricula vitae van de leden van de Raad van Bestuur 
kan u vinden op de website van UCB: https://www.ucb.com/investors/UCB-governance. 

Ook alle andere agendapunten die ter stemming op de AV en BAV werden voorgelegd, zijn goedgekeurd door de 
aandeelhouders. De notulen van de vergadering met inbegrip van de details van de stemming zullen binnenkort 
beschikbaar zijn op de website van UCB: https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders/Shareholders-meeting-
2020. 

Het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 van UCB is beschikbaar op de website van UCB: 
https://www.ucb.com/investors/Download-center.   

De financiële resultaten voor de eerste helft van 2020 zullen worden bekendgemaakt op 27 juli 2020.  

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft volgend jaar plaats op 29 april 2021.   
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Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd actief 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 in immunologie en neurologie. Met 7 500 medewerkers in zowat 40 landen haalde UCB in 2019 een 
omzet van 4,9 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 
 
Toekomstgerichte verklaringen UCB 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met de woorden 
‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘veronderstelt’, ‘is van plan’, ‘streeft naar’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zal’, ‘verder’ en vergelijkbare uitdrukkingen. 
Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het 
management. Alle verklaringen, behalve die welke historische feiten betreffen, zouden als toekomstgerichte 
verklaringen kunnen worden beschouwd, met inbegrip van schattingen van opbrengsten, operationele marges, 
investeringsuitgaven, geldmiddelen, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, registratie- of klinische 
resultaten en andere soortgelijke schattingen en resultaten. Op grond van hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte 
verklaringen geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn ze onderhevig aan onbekende risico's, onzekerheden 
en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, de financiële toestand, prestaties en 
verwezenlijkingen van UCB of resultaten van de sector wezenlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mogelijk worden geïmpliceerd. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen kunnen leiden zijn: de wereldwijde verspreiding en impact van COVID-19, veranderingen in de algemene 
economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het niet of niet tegen aanvaardbare voorwaarden of niet binnen de 
verwachte termijnen kunnen verkrijgen van vereiste wettelijke goedkeuringen, kosten verbonden aan onderzoek en 
ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB worden ontwikkeld, 
gevolgen van toekomstige rechterlijke beslissingen of onderzoeken door de overheid, veiligheid, kwaliteit, 
gegevensintegriteit of productieproblemen; mogelijke of feitelijke inbreuken op gegevensbeveiliging en privacy, of 
verstoring van onze informatietechnologiesystemen, productaansprakelijkheidsclaims, betwistingen van 
octrooibescherming voor producten of productkandidaten, concurrentie van andere producten zoals biosimilars, 
wijzigingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving 
of de handhaving van dergelijke wetten en het aanwerven en in dienst houden van zijn werknemers. Er is geen garantie 
dat nieuwe productkandidaten in de pijplijn zullen worden ontdekt of geïdentificeerd, en als product zullen worden 
goedgekeurd of dat nieuwe indicaties voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en goedgekeurd. Evolutie 
van concept tot commercieel product is onzeker. Preklinische resultaten garanderen niet dat productkandidaten veilig 
of doeltreffend zullen zijn voor de mens. Tot dusver kan de complexiteit van het menselijk lichaam niet worden 
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gesimuleerd met computermodellen, systemen van celculturen of modellen van dieren. De tijd nodig om klinische testen 
af te ronden en goedkeuring te krijgen van de regelgevende instanties om producten op de markt te brengen, is in het 
verleden variabel geweest en UCB verwacht dat dit ook in de toekomst moeilijk te voorspellen zal zijn. Producten of 
potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen 
onderhevig zijn aan onenigheden of geschillen tussen de partners of kunnen niet zo veilig, doeltreffend of commercieel 
succesvol blijken te zijn als UCB dacht bij aanvang van dergelijk partnership. De inspanningen van UCB om andere 
producten of ondernemingen over te nemen en de operationele activiteiten van dergelijke ondernemingen te integreren 
kunnen niet zo succesvol blijken te zijn als UCB dacht op het moment van overname. Ook is het mogelijk dat UCB of 
derden problemen ontdekken in verband met de veiligheid, bijwerkingen of fabricage van producten en/of toestellen van 
UCB nadat ze op de markt zijn gebracht. De ontdekking van ernstige problemen met een product dat vergelijkbaar is 
met een van de producten van UCB, met implicaties voor een hele klasse van producten, kan een belangrijk nadelig 
effect hebben op de verkoop van de volledige klasse van betrokken producten. Bovendien kunnen de verkoopcijfers 
worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het gebied van kostenbeheersing in zorgverlening en 
in de gezondheidszorg, zoals prijsdruk, politiek en publiek toezicht, patronen of praktijken van klanten en voorschrijvers, 
en het terugbetalingsbeleid dat door derden-betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving die van invloed is op de 
prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutische-activiteiten en -resultaten. Tot slot kan een panne, een cyberaanval 
of een inbreuk op de informatiebeveiliging de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens en 
systemen van UCB in gevaar brengen.  
Rekening houdend met deze onzekerheden, mag u geen ongepast vertrouwen stellen in deze toekomstgerichte 
verklaringen. Er is geen enkele garantie dat de kandidaat-producten of goedgekeurde producten waarvan mogelijk 
sprake in dit persbericht, zullen worden ingediend of goedgekeurd voor verkoop of voor bijkomende indicaties of 
etikettering in om het even welke markt, of op om het even welk tijdstip. Er is bovendien geen enkele garantie dat 
dergelijke producten in de toekomst commercieel succesvol zullen zijn of blijven. 
UCB geeft deze informatie, met inbegrip van toekomstgerichte verklaringen, enkel vrij vanaf de datum van dit persbericht 
en geeft geen enkel mogelijke impact van de COVID-19-pandemie weer, tenzij anders aangegeven. UCB volgt de 
internationale ontwikkeling van deze pandemie en de mogelijke financiële gevolgen ervan voor UCB op de voet. UCB 
wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke 
resultaten te bevestigen als om een wijziging van de toekomstgerichte verklaringen te melden of weer te geven, met 
betrekking tot enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een verklaring mogelijk is 
gebaseerd, tenzij dergelijke verklaring is vereist door toepasselijke wetten of regelgeving.  
 

 


