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Persbericht 
Brussel, 18 mei 2004 – Voor onmiddellijke publicatie 

 
 
 

UCB N.V. lanceert vriendelijk openbaar overnamebod op 
toonaangevende Britse biotechnologische onderneming Celltech Group plc 

 
 

• De aandeelhouders van Celltech zullen 550 pence ontvangen per gewoon 
aandeel (overeenstemmend met $ 19,44 per American Depositary Share) 
wat de waarde van het volledige geëmitteerde aandelenkapitaal van 
Celltech op € 2.252 miljoen brengt; 

• Raad van Bestuur Celltech raadt unaniem aan in te gaan op het aanbod; 
• Door de combinatie van UCB en Celltech ontstaat een biofarmaceutische 

leider gekenmerkt door sterk en innovatief O&O en een wereldwijd 
platform voor de commercialisering van producten; 

• Samensmelting van complementaire vaardigheden en van sterk 
gelijkstemmende culturen vormen de basis voor uitstekende 
groeiperspectieven.  

 
 
1. De Raden van Bestuur van UCB N.V. en Celltech Group plc kondigen aan dat ze 
een akkoord hebben bereikt over een geadviseerd contant aanbod van UCB voor het 
volledige geëmitteerde en te emitteren aandelenkapitaal van Celltech, in de vorm van 
Celltech-aandelen of Celltech-ADS.  
   
2. De Raad van Bestuur van Celltech, die daarover het advies kreeg van Morgan 
Stanley & Co. Limited en JP Morgan plc, vindt de voorwaarden van het aanbod billijk en 
redelijk. Bij het advies aan de Raad van Bestuur van Celltech hielden Morgan Stanley & 
Co. Limited en JP Morgan plc rekening met de commerciële waardering van de Raad 
van Bestuur van Celltech. Dienovereenkomstig heeft de Raad van Bestuur van Celltech 
unaniem de intentie om Celltech-aandeelhouders aan te raden het aanbod te 
aanvaarden.  
   
3. Het aanbod voor elk Celltech-aandeel zal 550 pence in contanten bedragen en 
het aanbod voor elke Celltech-ADS wordt 1.100 pence, gelijk aan $ 19,44, in contanten. 
Het aanbod waardeert het bestaande, geëmitteerde aandelenkapitaal van Celltech op 
ongeveer £ 1.530 miljoen (€ 2.252 miljoen). 



 

   
4. UCB zal de acquisitie financieren aan de hand van bankleningen. Er wordt 
verwacht dat de transactie na het tweede volledige jaar, na synergieën en vóór goodwill 
en andere afschrijvingen op immateriële activa een positieve impact zal hebben op het 
resultaat. 
   
5. UCB, met hoofdzetel in Brussel, realiseerde in 2003 een omzet van ongeveer € 3 
miljard en heeft meer dan 11.500 werknemers in dienst. De farmaceutische activiteit, 
vlaggeschip van de groep, liet in 2003 een omzet van € 1,5 miljard en een winst vóór 
rente en belastingen van € 397 miljoen noteren. Farmaceutisch onderzoek is goed voor 
meer dan 1.000 arbeidsplaatsen en heeft een budget van € 244 miljoen voor 2004.   
    
6. Celltech is een toonaangevende biotechnologische onderneming met basis in het 
VK, zo'n 1.900 werknemers en in 2003 een omzet van meer dan € 510 miljoen. De 
investering in zijn O&O-activiteit, die ongeveer 450 werknemers telt, bedroeg in 2003 
€ 153 miljoen. De winst vóór rente en belastingen (vóór afschrijving van goodwill) 
bedroeg in 2003 € 72 miljoen. De onderneming heeft een brede en innovatieve pijplijn, 
waaronder een belangrijk nieuw product dat al ver is gevorderd in fase-III-klinische 
studies (CDP870) en waarvoor UCB een wereldwijde licentieovereenkomst heeft 
afgesloten. De licentieovereenkomst hangt niet af van het succes van het voorgestelde 
bod op Celltech door UCB. 
   
7. Uit de combinatie van UCB en Celltech zal een Europese onderneming ontstaan 
die één van de grootste biofarmaceutische ondernemingen ter wereld zal worden. In een 
aantal belangrijke domeinen zal de gecombineerde groep profiteren van een hoge graad 
van complementariteit:  

• Complementair productaanbod: de gecombineerde groep zal sterke 
posities innemen in gespecialiseerde therapeutische domeinen zoals het 
Centrale zenuwstelsel (epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van 
Parkinson enz.), Ontstekingen (respiratoir, reumatologisch, gastro-
enterologisch) en Oncologie. 

• Nog efficiëntere O&O: de gezamenlijke groep zal profiteren van Celltech 
innovatieve expertise op het vlak van biotechnologisch O&O, in het 
bijzonder monoklonale antilichamen, en UCB’ expertise inzake 
farmaceutische chemie. Dat zal resulteren in een versterkte combinatie 
van de expertise op het vlak van ontdekking en ontwikkeling van kleine 
en grote moleculen, waardoor de groep het aantal potentiële nieuwe 
medicijnen zal kunnen opvoeren.  

• Versterkte commerciële armslag (VS, Europa en Azië); de 
gecombineerde groep zal dankzij zijn betere wereldwijde aanwezigheid 
beter gepositioneerd zijn voor het lanceren en commercialiseren van 
nieuwe producten, in het bijzonder in de gespecialiseerde domeinen 
waarop de gezamenlijke groep zich zal concentreren en waarin UCB zijn 
capaciteit om met succes producten te lanceren en tot marktleider te 
maken (vb. Keppra) al heeft bewezen.  

• De samensmelting van vaardigheden en cultuur, door de succesvolle 
combinatie van competenties op alle niveaus van de gecombineerde 
entiteit, zal de innovatie en de winstgevende groei versnellen.  

 



 

8. Dr. Peter Fellner, voorzitter van Celltech, over het aanbod: "Sinds zijn 
beursintroductie in 1993 heeft Celltech zich met succes opgeworpen als een van de 
toonaangevende biotechologiebedrijven van Europa, gestoeld op internationaal 
geprezen onderzoek en uitmuntend personeel. UCB erkent deze sterke punten en dit 
aanbod vertegenwoordigt een eerlijke waarde voor de aandeelhouders van Celltech." 
 
Baron Jacobs, voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB, over het aanbod: "We 
hebben de voorbije jaren een ambitieus plan nagestreefd en doorgevoerd om de 
onderneming te ontwikkelen op de markt van de farmaceutische producten, ook via 
externe groei. Ik ben dan ook ten zeerste verheugd om deze transactie te mogen 
aankondigen. Ze vormt immers een grote stap in de realisatie van onze doelstellingen 
en is tevens een unieke gelegenheid om een toonaangevende, innovatieve 
biofarmaceutische onderneming uit te bouwen. 
 
Dr. Göran Ando, CEO van Celltech, over het aanbod: "Celltech beschikt over unieke en 
uitstekende onderzoeksmogelijkheden in het VK en UCB heeft zich ertoe verbonden 
daarvan een hoeksteen te maken voor de groeistrategie van de gezamenlijke groep. 
Samen worden we een van de grootste biofarmaceutische ondernemingen ter wereld."  
 
Roch Doliveux, CEO van UCB Pharma, over het aanbod: “Ik kijk ernaar uit om samen te 
werken met het uitstekende management en de uitmuntende wetenschappelijke teams 
van Celltech om de veelbelovende pijplijn van Celltech en UCB om te zetten in 
commerciële waarde voor onze aandeelhouders. De nieuwe, gecombineerde entiteit 
heeft alles om zich snel te positioneren als een wereldleider op het vlak van Neurologie, 
vooral met Keppra en zijn opvolgers, Ontstekingen, met CDP870, en Allergie, met Xyzal 
en Zyrtec. Deze onderzoeksmotor concentreert zich op gevalideerde doelstellingen als 
katalysator voor onze groei op lange termijn.”  
 
Lazard treedt op als de exclusieve financieel adviseur voor UCB in verband met het 
aanbod. 
   
Om 16.30 uur wordt een presentatie gehouden voor financiële analisten door UCB, 
60 Researchdreef, 1070 Brussel.  
 
Interview met Georges Jacobs, Voorzitter van de Uitvoerend Comité, Roch 
Doliveux, CEO van UCB Pharma, en Dr. Göran Ando, CEO van Celltech, in verband 
met het aanbod vindt u op http://www.cantos.com. 
 
 
 
Contactpersonen: 
  
UCB Tel: +32(0)2 55 99 299 
Roch Doliveux  
Laurence Battaille  
  
Lazard (Financieel adviseur van UCB)  

Paris 
Tel:  +33 (1) 44 13 01 11 

Bruno Roger  

http://www.cantos.com/


 

Matthieu Bucaille  
Bertrand Moulet  
New York Tel:  +1 (212) 632 6000 
Stephen Sands  
Jason Bernhard  
London Tel:  +44 (0)20 7187 2000 
William Rucker  
David Gluckman  
Will Thompson  
  
Brunswick Group (Media adviseur van UCB)  
Laurent Perpère Tel:  +33 6 87 80 18 13 
Jon Coles Tel:  +44 (0)20 7404 5959 
  

Celltech (http://www.celltechgroup.com) 
Tel:  +44 (0)1753 534 655 

Göran Ando  
Peter Allen  
Richard Bungay  
  
Morgan Stanley (Gezamenlijk financieel adviseur van 
Celltech) 

Tel:  +44 (0)20 7425 5000 

Simon Robey  
Mark Warham  
  
JPMorgan (Gezamenlijk financieel adviseur van 
Celltech) 

Tel:  +44 (0)20 7742 4000 

Bernard Taylor  
Julian Oakley  
  
Brunswick Group (Media adviseur van Celltech) Tel:  +44 (0)20 7404 5959 
Jon Coles  
Wendel Carson  
 
 
 
Beperkingen 
 
Lazard treedt op voor UCB en niemand anders in het kader van het Aanbod en is verantwoordelijk ten aanzien van 
niemand anders dan UCB voor de bescherming die Lazard biedt aan haar klanten of voor het verstrekken van adviezen in 
het kader van het Aanbod, de inhoud van dit bericht of eender welke andere verrichting waar naar hierin verwezen wordt. 
 
Morgan Stanley treedt op voor Celltech en niemand anders in het kader van het Aanbod en is verantwoordelijk ten 
aanzien van niemand anders dan Celltech voor de bescherming die Morgan Stanley biedt aan haar klanten of voor het 
verstrekken van adviezen in het kader van het Aanbod, de inhoud van dit bericht of eender welke andere verrichting waar 
naar hierin verwezen wordt. 
 
JP Morgan treedt op voor Celltech en niemand anders in het kader van het Aanbod en is verantwoordelijk ten aanzien 
van niemand anders dan Celltech voor de bescherming die JP Morgan biedt aan haar klanten of voor het verstrekken van 
adviezen in het kader van het Aanbod, de inhoud van dit bericht of eender welke andere verrichting waar naar hierin 
verwezen wordt. 
 
Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te kopen, noch een uitnodiging om effecten te kopen, noch een vraag 
tot aanbieding om effecten te kopen hetzij ingevolge het Aanbod of hetzij op een andere manier.  Het Aanbod zal enkel 
gedaan worden door middel van een Aanbiedingsdocument en de Aanvaardingsformulieren die het 

http://www.celltechgroup.com/


 

Aanbiedingsdocument vergezellen.  Het Aanbiedingsdocument zal alle bepalingen van het Aanbod bevatten met inbegrip 
van de wijze waarop het Aanbod kan worden aanvaard.  In de Verenigde Staten zal UCB een Verklaring van Overname 
(een zogenaamde “Tender Offer Statement”) neerleggen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 
"SEC") bestaand uit het Aanbiedingsdocument en andere documenten die hiermee verband houden, op grond van 
Formulier TO en zal Celltech een Aanvraag/Aanbevelingsverklaring (het zogenaamde “Solicitation/Recommendation 
Statement”) neerleggen bij de SEC op Formulier 14D-9 op de datum waarop het Aanbiedingsdocument wordt toegestuurd 
per post aan de Andeelhouders van Celltech.  Kopieën van het Formulier TO, Formulier 14D-9 en de andere documenten 
die hiermee verband houden en die worden neergelegd door Celltech of UCB in het kader van dit Aanbod, zullen 
kosteloos beschikbaar zijn vanaf de datum waarop het Aanbiedingsdocument zal worden toegestuurd per post aan de 
Aandeelhouders van Celltech op de website van het SEC: http://www.sec.gov.Het Aanbiedingsdocument en de 
Aanvaardingsformulieren die het Aanbiedingsdocument vergezellen, zullen kosteloos ter beschikking gesteld worden van 
alle Aandeelhouders van Celltech.  De Aandeelhouders van Celltech worden aangeraden om het 
Aanbiedingsdocument en de vergezellende Aanvaardingsformulieren te lezen wanneer deze aan hen worden 
toegestuurd, aangezien deze documenten belangrijke informatie zullen bevatten.  De Aandeelhouders van 
Celltech in de Verenigde Staten worden tevens aangeraden om de Verklaring van Overname (“Tender Offer 
Statement”) en de Aanvraag/Aanbevelingsverklaring (“Soliciation/Recomendation Statement”) te lezen, 
aangezien deze belangrijke informatie zullen bevatten. 
 
Tenzij anders bepaald door UCB en toegestaan door de toepasselijke wetgeving en reglementering, zal dit Aanbod niet 
worden gericht, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan of naar, door het gebruik van de post of door het gebruik van eender 
andere modaliteit (met inbegrip van en zonder beperking via telefoon of elektronisch) van interstatelijke of buitenlandse 
handel, of eender andere faciliteit  van nationale effectenbeurzen in Canada, noch zal dit Aanbod worden gemaakt in 
België, Australië of Japan en het Aanbod zal niet kunnen worden aanvaard door het gebruik van eender welke manier, 
instrumentaliteit of faciliteit, of vanuit België, Australië, Canada of Japan. Bijgevolg, tenzij anders bepaald door UCB en 
toegestaan door de toepasselijke wetgeving en reglementering, worden noch kopieën van het bericht, noch van eender 
welk ander document in het kader van dit Aanbod, verzonden per post of op een andere wijze doorgestuurd, verdeeld of 
toegestuurd in of naar België, Australië, Canada of Japan, noch mogen dergelijke kopieën worden verzonden per post of 
op een andere wijze doorgestuurd, verdeeld of toegestuurd in of naar deze rechtsgebieden en personen die dergelijke 
documenten zouden ontvangen (met inbegrip van custodians, nominees en trustees) mogen deze niet verdelen of 
verzenden in, naar of vanuit deze rechtsgebieden. 
 
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” die verband houden met het Aanbod, UCB en Celltech en die 
onderworpen zijn aan bekende en onbekende risico’s en onderzekerheden en waarvan vele buiten de controle liggen van 
UCB en Celltech en moeilijk te voorspellen zijn, die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de werkelijke resultaten in 
belangrijke mate verschillen van de toekomstige resultaten, uitgedrukt of afgeleid uit dergelijke toekomstgerichte 
verklaringen. Belangrijke factoren waardoor de eigenlijke resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen van de 
verwachtingen, omvatten onder andere, zonder beperking: de onmogelijkheid om bepaalde noodzakelijke reglementaire 
goedkeuringen in het kader van het Aanbod te bekomen of de onmogelijkheid deze te bekomen onder redelijke 
voorwaarden; de onmogelijkheid om Celltech succesvol te integreren in UCB, of de onmogelijkheid om de synergieën van 
dergelijke integratie te verwezenlijken na de overname; kosten die betrekking hebben op de verwerving van Celltech; het 
economische kader van de industrie waarin UCB en Celltech actief zijn; de kosten van onderzoek en ontwikkeling; 
wijzigingen in de perspectieven van producten die momenteel worden onderzocht en ontwikkeld door UCB of Celltech; 
afhankelijkheid van het bestaande management van UCB en Celltech; wijzigingen in of onzekerheden betreffende de 
fiscale wetgeving in het Verenigd Koninkrijk of de federale of statelijke fiscale wetgeving in de Verenigde Staten of de 
toepassing van dergelijke wetgevingen; wijzigingen in of onzekerheden in verband met de wetten of reglementeringen van 
toepassing op de markten waarin UCB en Celltech actief zijn, met inbegrip van de Federal Drug Administration in de 
Verenigde Staten; en andere factoren opgesomd in de documenten neergelegd door Celltech bij de SEC. 
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