
 

 
 

 

Transparantieverklaring  

 
Brussel (België), 2 juni 2017 – 20u00 (MEZT) – 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 ontvangen gedateerd op 30 
mei 2017 van The Capital Group Companies Inc. (met maatschappelijke zetel te 333 South Hope 
Street, 55th Floor, Los Angeles, CA 90071, Verenigde Staten).  
 
The Capital Group Companies Inc. heeft meegedeeld dat ten gevolge van een overdracht van UCB 
aandelen met stemrecht door verbonden vennootschappen, het zijn deelneming in UCB NV heeft 
verminderd en bijgevolg de 10%-drempel heeft onderschreden op 26 mei 2017.  
 
Op 26 mei 2017 hield The Capital Group Companies Inc. (rekening houdend met de deelnemingen 
van verbonden vennootschappen) 19 407 367 UCB aandelen met stemrecht aan (tegenover 19 456 
774 aandelen in de vorige kennisgeving gedateerd 18 mei 2017), die 9,98 % van het totale aantal 
aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (194 505 658) (tegenover 10,00% in 
de kennisgeving gedateerd 18 mei 2017). 

 

2. Inhoud van de kennisgeving 

 
De op 30 mei 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. 
 

• Kennisgevingsplichtige persoon: The Capital Group Companies Inc., 333 South Hope 
Street, 55th Floor, Los Angeles, CA 90071, (VS). 
 

• Datum van drempelonderschrijding: 26 mei 2017. 
 

• Onderschreden drempel (in %): 10%. 
 

• Noemer: 194 505 658. 
 



 
 

 

• Details van de kennisgeving: 
 

 
 

 

 
 

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 
wordt gehouden: 

 
CGC is de moedervennootschap van Capital Research and Management Company 
("CRMC"). CRMC is een in de VS gebaseerde investeringsbeheervennootschap, die het 
beleggingsfonds American Funds beheert. CRMC beheert participaties voor diverse 
investeringsvennootschappen door 3 afdelingen, Capital Research Global Investors, Capital 
International Investors en Capital World Investors. CRMC is op haar beurt de 
moedervennootschap van Capital Group International, Inc. ("CGII"), die op haar beurt de 
moedervennootschap is van vijf investeringsbeheervennootschappen (“CGII 
beheervennootschappen”): Capital Guardian Trust Company (“CGTC”), Capital International, 
Inc. (“CIInc”), Capital International Limited (“CIL”), Capital International Sàrl (“CISA”) en 
Capital International K.K. (“CIKK”). De CGII beheervennootschappen dienen in de eerste 
plaats als investeringsbeheerders voor institutionele cliënten. 
 
Noch CGC noch enige van zijn verbonden vennootschappen houdt eigen aandelen van UCB 
aan voor eigen rekening. De aandelen aangemeld in deze verklaring worden gehouden op 
rekeningen onder discretionair investeringsmandaat door een of meer van de investering 
beheervennootschappen hierboven vermeld. 

CRMC beheert het beleggingsfonds American Funds. CRMC (de investeringsadviseur van 
het fonds) heeft een belang van 19 407 367 aandelen (9,98% van de totale stemrechten).  
 
 
 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan 
effecten Los van de effecten Verbonden aan 

effecten Los van de effecten

CGC 0 0 0,00%

Capital Research and Management 
Company 19.456.774 19.407.367 9,98%

Capital Group International, Inc. 0 0 0,00%

Sous-total 19.456.774 19.407.367 9,98%

TOTAAL 19.407.367 0 9,98% 0,00%

Na de transactie

% stemrechten# stemrechten

B) Gelijkgestelde financiële 
instrumenten  

Houders van
gelijkgestelde

financiële instrumenten
Type financieel instrument

Vervaldatum 

DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn 
of -datum 

DD/MM/YYYY of tekst

# stemrechten 
die kunnen 

worden 
verworven bij de 
uitoefening van 
het instrument

% stemrechten Afwikkeling

TOTAAL 0 0,00%  

Na de transactie

 TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 19.407.367 9,98%



 
 

 

 
 

3. Voor verdere informatie 

 

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

Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in UCB NV is beschikbaar op de website 
van UCB NV 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    
7 500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2016 een omzet van 4,2 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/Our-shareholders
http://www.ucb.com/

