Inkoop van eigen aandelen
Brussel (België), 23 november 2015 – 20u00 (MET) – gereglementeerde informatie
Overeenkomstig artikel 207 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen, maakt UCB NV bekend dat bekend dat zij op 17 november 2015 een totaal van
675.325 opties op UCB aandelen heeft uitgeoefend (afwikkelingsdatum 20 november 2015). UCB NV
kocht deze opties op 27 februari 2012, met vervaldata deels op 17 november 2015 en deels op 16
december 2015 en met de volgende uitoefenprijzen:
•
•
•
•
•

135.065 opties met uitoefenprijs 36,00 €;
135.065 opties met uitoefenprijs 37,00 €;
135.065 opties met uitoefenprijs 38,00 €;
135.065 opties met uitoefenprijs 39,00 €;
135.065 opties met uitoefenprijs 40,00 €.

De hoogste onafhankelijke biedprijs op Euronext Brussel op 17 november 2015 was 81,34 €.
Rekening houdend met deze transactie, is UCB NV op 20 november 2015 eigenaar van
2.885.843 UCB aandelen, die samen 1,48 % van het totale aantal aandelen uitgegeven door de
Vennootschap vertegenwoordigen (194.505.658).
Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in UCB NV zal in het corporate
governance charter van UCB NV worden opgenomen, dat beschikbaar is op haar website.
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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 meer dan
8500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2014 een omzet van 3,3 miljard euro. UCB is
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgericht verklaringen op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen
van het management. Alle uitspraken, behalve degene die historische feiten inhouden, dienen te worden
beschouwd als toekomstgericht, met inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges,
kapitaaluitgaven, contanten, andere financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, registratie- of
klinische resultaten en andere soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden dergelijke
toekomstgerichte verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en zijn ze onderhevig aan risico's,
onzekerheden en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend kunnen
afwijken van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die kunnen leiden tot
dergelijke afwijkingen: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het
onvermogen de vereiste reglementaire goedkeuringen te verkrijgen of deze niet tegen aanvaardbare
voorwaarden kunnen verkrijgen, kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de
vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, gevolgen van
toekomstige wettelijke uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in verband met
productaansprakelijkheid, aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-producten,
wijzigingen in de wet- en regelgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de
belastingwetgeving of de handhaving van deze wetten en het werven en behouden van het personeel.
Daarbij vormt de informatie bevat in dit document geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot het
aanbieden van de aankoop van effecten, noch zal er een aanbod, uitnodiging of verkoop van effecten in enige
jurisdictie plaatsvinden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder
voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie. UCB geeft deze
informatie op de datum van dit document en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de informatie in dit
persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen als om een wijziging in de
verwachtingen te melden.
Er is geen garantie dat nieuwe kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als product of dat
er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen worden. Producten of
potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen
onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. UCB of anderen kunnen ook problemen ontdekken met
betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of met de productie van zijn producten nadat ze op de markt zijn
gebracht.
Bovendien kunnen de verkopen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het
gebied van kostenbeheersing met betrekking tot beheers- en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid
opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biofarmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou
beïnvloeden.

