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Wijziging van het doorlopend krediet door 
UCB  
 
Brussel, België, 1 december 2010 – UCB NV kondigt vandaag aan dat de herziening 
van zijn oorspronkelijke faciliteit voor doorlopend krediet van EUR 1,5 miljard die in 
december 2009 ondertekend werd, succesvol is afgesloten met een aanzienlijke 
overinschrijving. 

Financieel directeur Detlef Thielgen van UCB verklaarde: “Wij zijn heel tevreden dat we de 
belangrijkste voorwaarden van onze bestaande faciliteit met succes hebben verbeterd. Het 
feit dat alle bestaande banken op die wijziging zijn ingegaan, is een teken van het 
vertrouwen dat de bankmarkten hebben in UCB.” 

De wijziging reduceert de faciliteit tot EUR 1,0 miljard, verlengt de looptijd van 2012 tot 
2015 en brengt de lening in lijn met de verbeterde voorwaarden voor debiteuren van 
“investment grade” kwaliteit. 

UCB stelde BNP Paribas Fortis, Commerzbank AG en Mizuho Corporate Bank aan als "joint 
co-ordinator mandated lead arranger bookrunners" (gezamenlijke door de coördinator 
gemandateerde hoofdverzekeraars) voor de herziene faciliteit. 
 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Stephan Janes, Head of Debt Origination 
Mizuho Corporate Bank, T + 44 20 7012 4393         

Claus Mueller, Director – Sales 
Mizuho Corporate Bank, T + 44 20 7012 4256 

André van der Toorn, Treasury & Risk Management UCB 
T + 32.2.559.9709 

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32.473.864.414, nancy.nackaerts@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 medewerkers. 


