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Persbericht 

Embargo : 25 maart 2004 
om 17.45 uur 

 
UCB-Groep:  stijging met 2% van het netto resultaat bevestigd 

 
De Raad van Bestuur stelt voor een bruto dividend toe te wijzen dat 2,5% 
gestegen is ten opzichte van 2002. 
 
Tijdens zijn vergadering van 25 maart 2004 heeft de Raad van Bestuur de 
rekeningen over het boekjaar 2003 afgesloten. Deze zullen ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders(*): 
 
De UCB-Groep in 2003
(in miljoen €)

Bij constante 
wisselkoersen

Omzet 2.514 2.966 +18% +29%
Pharma Sector 1.476 1.463
Surface Specialties 1.037 1.501
            -waarvan Films 394 362
Niet-sectorieel 1 2

Bedrijfsresultaten (EBIT) 503 487 -3% +18%
Netto financiële lasten -9 -4
Courante resultaten 494 483 -2% +16%

Pharma Sector 440 402
Surface Specialties 34 66
            -waarvan Films -13 3
Niet-sectorieel 20 15

Uitzonderlijke resultaten -27 -4
Resultaten vóór belastingen 467 479
Belastingen -136 -139
Aandeel in het resultaat van de
ondernemingen waarop  
vermogensmutatie is toegepast 1 -
Netto resultaten na belastingen 332 340 +2% +22%

Cash Flow 403 490

2002 2003

Jaar Variatie

(*) De Commissarissen hebben bevestigd dat zij geen enkel voorbehoud maken m.b.t. de boekhoudkundige 
gegevens die in het persbericht worden vermeld en dat deze gegevens overeenstemmen met de jaarrekeningen 
die door de Raad van Bestuur werden goedgekeurd.  
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Per UCB-aandeel   (in Euros) 2002 2003

Eigen vermogen 10,66 12,15
Courante resultaten vóór belastingen 3,40 3,29
Netto resultaten na belastingen 2,28 2,32
Netto dividend 0,60 0,615
Price/Earning Ratio (o.b.v. de aandelenkoers op 31 december) 12,15 12,77
Beurskoers op 31 december 30,00 29,89
Aantal aandelen 145.933.000 145.933.000
 

De resultatenrekening over het voorbije jaar toont een courante winst vóór 
belastingen van € 483 miljoen, d.w.z. een daling met 2% ten opzichte van 2002 
dat een recordjaar was.  Bij constante wisselkoersen betekent dit een stijging van 
de courante winst met 16%. 
 
 In 2003 heeft de Pharma Sector uitstekende resultaten geboekt in zijn 
twee therapeutische domeinen.  
 

De Neurologie, die 1/3 van de omzet vertegenwoordigt, is de voornaamste 
stuwende kracht van deze groei. Keppra, dat verkrijgbaar is in 46 landen, dankt 
zijn succes voornamelijk aan zijn opmerkelijke doeltreffendheid, zijn werking met 
breed spectrum, en zijn handig en veilig gebruik. Dit geneesmiddel, waarvan de 
globale verkoop met 55% bij constante wisselkoersen is gestegen, is een 
wereldleider geworden voor de specifieke behandeling van epilepsie.  
 

Wat Allergie betreft heeft Xyzal zijn verkoop in Europa nagenoeg 
verdrievoudigd en is Zyrtec in lokale munt met 20% gestegen op de Amerikaanse 
markt. 

 
De courante resultaten van de Sector evolueren van € 440 miljoen in 2002 

naar € 402 miljoen in 2003, bij reële wisselkoersen.  Bij constante wisselkoersen 
stijgen deze resultaten met 10%. 
 
 

Surface Specialties is wereldleider op het vlak van milieuvriendelijke harsen voor 
de coatingindustrie en de grafische kunst. Het integratieproces van de overgenomen 
activiteiten, harsen, additieven en kleefmiddelen, verloopt succesvol en volgens plan.  

 
De courante resultaten zijn met 94% gestegen, o.a. dankzij de overgenomen 

activiteiten van Solutia. 
 
De activiteit Films hervindt haar rendabiliteit en werkt verder aan haar 

doelstellingen: kostenbeperking, productiviteitsverbetering en exploitatie van synergieën.  
 

 De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Groep bedragen  
€ 270 miljoen, tegenover € 262 miljoen in 2002.  De investeringen zijn van € 164 
miljoen naar € 654 miljoen gestegen, met inbegrip van € 514 miljoen voor de 
overname van de specialiteiten van Solutia in 2003. 
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Vooruitzichten voor 2004 

 
UCB heeft veel vertrouwen in een gunstige evolutie van zijn resultaten 

(exclusief wisselkoerseffecten) in 2004. 
 
In de Pharma Sector zal Keppra, dat steeds door het medische korps met 

enthousiasme onthaald wordt, verder groeien, zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa en in de andere landen waar het geregistreerd is.  Het verkoopcijfer van 
Xyzal  zou in Europa moeten verdubbelen en Zyrtec zou met onze partner Pfizer 
in de Verenigde Staten verder moeten groeien. 

 
Surface Specialties zal, naast de verwachting van een verhoging van de 

vraag, profiteren van de synergieën die voortvloeien uit de integratie van de 
overgenomen activiteiten. 

 
Voorgesteld dividend 

 
De nettowinst van UCB N.V. in 2003 bedraagt € 294 miljoen. De Raad van 

Bestuur stelt voor een bruto dividend van € 120 miljoen toe te wijzen, tegenover  
€ 117 miljoen in 2002.  

 
De aandeelhouders zullen aldus, op 8 juni 2004, een netto dividend 

uitgekeerd krijgen van € 0,615 per aandeel, in vergelijking met € 0,60 vorig jaar, 
d.w.z. een stijging van 2,5%. 

 
 

_____________________ 
 
 


