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UCB heeft meer dan 90% van de aandelen van Celltech

UCB N.V. heeft het genoegen aan te kondigen dat het aanbevolen bod op
Celltech Group plc. een succes is.
Op vandaag heeft UCB de eigendom van of het aankooprecht voor 92.8% van de
aandelen van Celltech. Het bod is onvoorwaardelijk sinds 6 Juli 2004 en het recht
tot terugtrekking van Celltech aandeelhouders is beëindigd. Het bod blijft tot
nader order open voor verdere aanvaardingen. UCB zal haar recht uitoefenen om
de overblijvende Celltech aandelen verplicht te verwerven volgens Engels recht.
Bovendien zal UCB de aanvraag doen om Celltech’s notering op de beurs van
London evenals haar ADS programma op de beurs van New York te schrappen.
Daarop zullen Celltech’s aandelen niet meer verhandeld worden op de beurs van
London en New York.
Georges Jacobs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB, verklaarde
vandaag: “Wij zijn tevreden dat de aandeelhouders van Celltech met
enthousiasme op het aanbevolen aanbod zijn ingegaan. UCB zal zich nu
toeleggen om haar project voor de nieuwe groep uit te werken”.
De verruimde Groep zal genieten van een versterkt O&O platform met enkele
veel belovende moleculen, een sterkere commerciële armslag met
complementaire productenaanbiedingen, evenals de samensmelting van
vaardigheden en cultuur teneinde de innovatie en de winstgevende groei te
versnellen. De hoofdzetel van de samengestelde Groep zal in Brussel gevestigd
zijn en de hoofdzetel voor O&O in Slough, Engeland.
Het formele integratie proces tussen UCB en Celltech zal onmiddellijk beginnen
onder de leiding van Dr. Roch Doliveux, CEO of UCB Pharma en Dr. Göran
Ando, CEO van Celltech, die de rol zal opnemen van Deputy CEO van UCB
Pharma.
Roch Doliveux, CEO van UCB Pharma verklaarde: “Graag wil ik van deze
gelegenheid gebruik maken om het management en werknemers van Celltech te
verwelkomen binnen deze uitgebreide Groep. We verheugen ons erop om een
leidinggevend en innovatief biofarmaceutisch bedrijf samen op te bouwen”.

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 (antiepilepticum), 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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Tenzij de context anders vereist, hebben de begrippen in dit persbericht dezelfde
betekenis als in het Aanbiedingsdocument. De volledige bepalingen en voorwaarden van
het Aanbod (met inbegrip van de wijze waarop het Aanbod kan worden aanvaard)
worden
uiteengezet
in
het
Aanbiedingsdocument
en
de
bijhorende
Aanvaardingsformulieren. Bij het beslissen over het al dan niet aanvaarden van het
Aanbod, dienen de Aandeelhouders van Celltech zich enkel te steunen op de bepalingen
en voorwaarden van het Aanbod en de informatie en de procedures beschreven in het
Aanbiedingsdocument en de bijhorende Aanvaardingsformulieren.
Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van enige
effecten, noch een sollicitatie tot een aanbod om enige effecten te kopen of om erop in te
schrijven.
Op 19 mei 2004, heeft UCB in de Verenigde Staten bij de Amerikaanse beurscommissie
(Securities and Exchange Commission of “SEC”), aan de hand van Formulier TO, een
Verklaring van Overname neergelegd, bestaande uit het Aanbiedingsdocument en
andere hiermee verbandhoudende documenten, en heeft Celltech bij de SEC een
Aanvraag/Aanbevelingsverklaring neergelegd aan de hand van Formulier 14D-9.
Kopieën van deze documenten zijn kosteloos beschikbaar op de website van de SEC:
http://www.sec.gov. De Aandeelhouders van Celltech in de Verenigde Staten worden
aangeraden om de Verklaring van Overname, de Aanvraag/Aanbevelingsverklaring en de
documenten in verband hiermee te lezen, aangezien deze belangrijke informatie
bevatten.

De mogelijkheid voor houders van Celltech Aandelen of Celltech ADS die niet verblijven
in het Verenigd Koninkrijk om in te gaan op het Aanbod kan beperkt zijn door de wetten
van de relevante jurisdicties. Houders van Celltech Aandelen of Celltech ADS die niet
verblijven in het Verenigd Koninkrijk dienen zelf inlichtingen in te winnen over de
toepasselijke voorwaarden en dienen deze na te leven.
Tenzij anders bepaald door UCB en toegestaan door de toepasselijke wetgeving en
reglementering, wordt dit Aanbod (met inbegrip van het alternatief in de vorm van “Loan
Notes”) niet gericht, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar, door het gebruik van de
post van of door het gebruik van eender andere modaliteit (met inbegrip van en zonder
beperking via telefoon of elektronisch) van interstatelijke of buitenlandse handel van, of
eender andere faciliteit van nationale effectenbeurzen in, Canada, noch zal dit Aanbod
worden gedaan in België, Australië of Japan en het Aanbod zal niet kunnen aanvaard
worden door het gebruik van enige dergelijke manieren, middelen of faciliteiten, of vanuit
België, Australië, Canada of Japan. Bijgevolg, tenzij anders bepaald door UCB en
toegestaan door de toepasselijke wetgeving en reglementering, worden, of kunnen, noch
kopieën van dit persbericht, noch eender welke andere documenten in het kader van dit
Aanbod, verzonden per post of op een andere wijze verzonden, verdeeld of toegestuurd
in of naar Australië, België, Canada of Japan, 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 onzekerheden en waarvan vele buiten de controle liggen van UCB en Celltech en
moeilijk te voorspellen zijn, en 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.
De leden van de Raad van Bestuur van UCB nemen de verantwoordelijkheid op zich voor
de informatie in dit persbericht. Naar de beste kennis en overtuiging van de bestuurders
van UCB (die alle redelijke zorg hebben in acht genomen opdat dit het geval zou zijn), is
de informatie opgenomen in dit persbericht in overeenstemming met de feiten en is er
niets weggelaten dat de strekking van dergelijke informatie zou wijzigen.

