
 

 
 

 

Transparantieverklaring UCB NV 

• Kennisgeving verwijzend naar situatie op 31 december 2018  
• Onderschreden drempel: 3% 
• Laatste deelneming: 2,88%  

 
Brussel (België), 8 januari 2019 – 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 7 januari 2019 werd bezorgd in toepassing van artikel 18 
juncto artikel 6 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, 
als gevolg van de daling van stemrechten verbonden aan stemrecht verlenende effecten van UCB 
NV onder de minimum drempel van 3% (op geconsolideerde basis) op 31 december 2018. De 
variatie vloeit voort uit de levering van aandelen aan werknemers in het kader van de lange termijn 
aanmoedigingsplannen van de UCB groep. 

In 2018 was er geen wijziging met betrekking tot de gelijkgestelde financiële instrumenten 
opgenomen in de vorige transparantieverklaring gedateerd 10 maart 2017.  

Op 31 december 2018 hield UCB NV (rekening houdend met de deelnemingen van met haar 
verbonden vennootschappen) 5 597 184 UCB aandelen met stemrecht aan (tegenover 6 428 833 
UCB aandelen in de vorige kennisgeving gedateerd 10 maart 2017), die 2,88% van het totale 
aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (194 505 658) (tegenover 
3,31% in de kennisgeving gedateerd 10 maart 2017). 

 

2. Inhoud van de kennisgeving 
 

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

• Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

• Kennisgevingplichtige personen:  
 



 
 

 

 
 
 

• Datum van drempelonderschrijding: 31 december 2018. 
 

• Onderschreden 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. 
 
 

Naam

UCB SA/NV

Adres (voor juridische entiteiten)

Recherchedreef 60, 1070 Brussel (Anderlecht)

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten Los van de effecten
Verbonden aan 

effecten Los van de effecten

UCB SA/NV 3,684,607 2,102,356 1.08%

UCB Fipar SA 2,744,226 3,494,828 1.80%

Subtotaal 6,428,833 5,597,184 2.88%

TOTAAL 5,597,184 0 2.88% 0.00%

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 Fipar SA options 31/03/2020 (idem) 170,840 0.09% fysiek

UCB Fipar SA options 31/03/2020 (idem) 264,160 0.14% fysiek

TOTAAL 435,000 0.22%  

Na de transactie

 TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 6,032,184 3.10%



 
 

 

• 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. Gedurende 2018 
was er geen wijziging met betrekking tot de gelijkgestelde financiële instrumenten opgenomen 
in de vorige transparantieverklaring gedateerd 10 maart 2017. 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations 
 
Antje Witte, 
Investor Relations, UCB 

 
 
Isabelle Ghellynck, 
Investor Relations, UCB 

T +32 2 559 94 14, 
antje.witte@ucb.com 

T +32 2 559 95 88, 
isabelle.ghellynck@ucb.com 

 
 
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 2017 een omzet van 4,5 miljard euro. UCB is genoteerd op 
Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news 

https://www.ucb.com/investors/UCB-shareholders
http://www.ucb.com/investors/Our-shareholders
http://www.ucb.com/

