
 

 
 

 

Transparantieverklaring  

 
Brussel (België), 12 januari 2017 – 20u00 (CET) – gereglementeerde informatie 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

 
Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, maakt UCB NV bekend dat het een kennisgeving heeft bezorgd aan de FSMA. 

De transparantieverklaring gedateerd 12 januari 2017 werd bezorgd in toepassing van artikel 18 
juncto artikel 6 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, als gevolg van de daling van stemrechten verbonden aan stemrechtverlenende 
effecten van UCB NV onder de minimum drempel van 3% (op geconsolideerde basis) op 6 januari 
2017. De variatie vloeit voort uit de levering van aandelen aan werknemers in het kader van de lange 
termijn aanmoedigingsplannen van de UCB groep. 

In 2016 was er geen wijziging met betrekking tot de gelijkgestelde financiële instrumenten 
opgenomen in de vorige transparantieverklaring gedateerd 8 januari 2016.  

Op 6 januari 2017 hield UCB NV (rekening houdend met de deelnemingen van met haar verbonden 
vennootschappen) 5 825 262 UCB aandelen met stemrecht aan (tegenover 6 250 222 
UCB aandelen in de vorige kennisgeving gedateerd 8 januari 2016), die 2,99% van het totale aantal 
aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (194 505 658) (tegenover 3,21% in 
de kennisgeving gedateerd 8 januari 2016). 
 
 

2. Inhoud van de kennisgeving 

 
De op 12 januari 2017 gedateerde transparantieverklaring bevat de volgende informatie: 
 

• Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten 
of stemrechten. 

 
• Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 
• Kennisgeving plichtige persoon: UCB NV, Researchdreef 60, 1070 Brussel (Anderlecht). 
 
• Datum van drempeloverschrijding: 6 januari 2017. 
 
• Overschreden drempel (in %): 3%. 

 
• Noemer: 194 505 658. 



 
 

 

 
• Details van de kennisgeving: 

 

 

 

 
• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: UCB NV controleert indirect UCB Fipar SA. 
 

• Bijkomende informatie: 
 
De openbaarmakingsverplichting kwam voort uit de daling van stemrechten verbonden aan 
stemrechtverlenende effecten van UCB NV onder de minimum drempel van 3% (op 
geconsolideerde basis). De variatie vloeit voort uit de levering van aandelen aan werknemers 
in het kader van de lange termijn aanmoedigingsplannen van de UCB groep.  
 
In 2016 was er geen wijziging met betrekking tot de gelijkgestelde financiële instrumenten 
opgenomen in de vorige transparantieverklaring gedateerd 8 januari 2016. 

 
 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten Los van de effecten
Verbonden aan 

effecten Los van de effecten

UCB NV 4.008.213 3.076.436 1,58%

UCB Fipar SA 2.242.009 2.748.826 1,41%

Sous-total 6.250.222 5.825.262 2,99%

TOTAAL 5.825.262 2,99%

Na de transactie

% stemrechten# stemrechten

B) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten  

Houders van
gelijkgestelde

financiële instrumenten
Type financieel instrument

Vervaldatum 

DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermij
n of -datum 

DD/MM/YYYY of tekst

# stemrechten 
die kunnen 

worden 
verworven bij de 
uitoefening van 
het instrument

% stemrechten Afwikkeling

UCB NV opties 25/09/2017 elke dag tot vervaldatu 166.665 0,09% fysiek

UCB NV opties 26/03/2018 (idem) 166.667 0,09% fysiek

UCB NV opties 25/06/2018 (idem) 166.668 0,09% fysiek

UCB NV opties 25/09/2017 (idem) 166.666 0,09% fysiek

UCB NV opties 26/03/2018 (idem) 166.668 0,09% fysiek

UCB NV opties 25/06/2018 (idem) 166.666 0,09% fysiek

UCB Fipar SA opties 31/03/2020 (idem) 170.840 0,09% fysiek

UCB Fipar SA opties 31/03/2020 (idem) 264.160 0,14% fysiek

TOTAAL 1.435.000 0,74%  

Na de transactie

 TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 7.260.262 3,73%



 
 

 

 
3. Voor verdere informatie 

 

Dit persbericht en de gedetailleerde transparantieverklaring is beschikbaar op de website van 
UCB NV via de volgende link. 

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 de website 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 meer dan    
7 700 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2015 een omzet van 3,9 miljard euro. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 

http://www.ucb.com/investors/Governance/Shareholders-information/Transparency-notifications
http://www.ucb.com/investors/Governance/Principles-codes-and-guidelines
http://www.ucb.com/

