UCB N.V. Researchdreef 60, B-1070 Brussel

(België)

Persbericht
Brussel, 8 juni 2004
Gewone Algemene Vergadering voor de Aandeelhouders van UCB

Euronext: UCB

De Gewone Algemene Vergadering voor de Aandeelhouders van UCB, die op 8
juni 2004 in Brussel bijeenkwam onder het voorzitterschap van de heer Mark
Eyskens heeft de rekeningen van het boekjaar 2003 goedgekeurd.
De Groep boekte voor het jaar 2003 uitstekende resultaten met een netto winst van
€ 340 miljoen, wat een stijging van 2 % inhoudt in vergelijking met 2002 in reële
termen en 22 % bij constante wisselkoersen.
De Algemene Vergadering heeft beslist om een netto dividend te storten van
€ 0,615 per aandeel, in vergelijking met € 0,60 vorig jaar. Het dividend is
betaalbaar vanaf 11 juni 2004. Deze kapitaalbetaling bedraagt 35 % van de
Groepsresultaten na belastingen en ligt in de lijn van de percentages van de vorige
jaren.
De Algemene Vergadering keurde eveneens de benoeming goed van de heer Roch
Doliveux als nieuwe bestuurder.
In zijn verklaring heeft Georges Jacobs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité, de
vooruitzichten voor 2004 bevestigd: "UCB heeft dit jaar nogmaals uitstekende
prestatievermogen aangetoond en aldus zijn groei- en rentabiliteitperspectieven op
lange termijn bevestigd. In 2004 zou het nettoresultaat van de Groep bij constante
perimeter vooruit moeten gaan in vergelijking met 2003. Op basis van deze
veelbelovende perspectieven, gedreven door solide financiële resultaten, hebben
wij onze ambitie aangekondigd een bedrijf te vormen dat een voortrekkersrol speelt
op het gebied van de biofarmacie, in samenwerking met het Britse bedrijf Celltech,
de nummer één in het Verenigd Koninkrijk in de sector van de biotechnologie door
onze krachten te bundelen en ons toekomstbeeld te delen."

De UCB-Groep :
UCB (www.ucb-group.com), met hoofdzetel in Brussel (België), is een
farmaceutisch en chemische specialiteiten bedrijf met activiteiten op wereldschaal.
Het is geëngageerd op het vlak van farmaceutische producten, evenals op het vlak
van technologisch innoverende producten voor oppervlaktebehandelingen. Het
stelt wereldwijd 12.000 personen te werk. Het farmaceutisch onderzoek van UCB

behelst de volgende domeinen : de neurologie en het ademhalingstelstel, inclusief
allergie en astma. De farmaceutische producten van UCB Pharma zijn onder
meer: Keppra (anti-epilepticum), Xyzal en Zyrtec (antiallergicum), Nootropil
(hersenfunctie regulator) en Atarax (tranquillizer). In 2003, heeft UCB, die op
Euronext Brussel genoteerd is, een omzet van 3 miljard euro en een netto resultaat
van 340 miljoen euro geboekt.
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