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UCB heeft een overeenkomst ondertekend voor de verkoop van haar "Films" 
activiteiten 

 
 
BRUSSEL – 19 juli 2004 - UCB kondigt aan dat ze een overeenkomst heeft ondertekend om 
haar films activiteiten ("Films") voor een bedrag van € 320 miljoen te verkopen. De koper is 
een consortium geleid door Dennis Matthewman en Candover Partners Ltd. Dennis 
Matthewman, voormalig Managing Director van Hays Chemical Distribution, zal de nieuwe 
maatschappij leiden. 
 
"Films" maakt deel uit van UCB Surface Specialties en heeft in 2003 een omzet geboekt van 
€ 362 miljoen. Haar productie-eenheden zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (Wigton en 
Bridgwater), in de Verenigde Staten (Tecumseh), in Australië (Melbourne) en in België 
(Merelbeke). "Films" geniet een wereldwijde commerciële organisatie en stelt 1600 personen 
te werk. 
 
Georges Jacobs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB, verklaarde: "Deze verkoop 
kadert in UCB's strategie zoals onlangs onderlijnd door de aankoop van Celltech. Het 
management en het personeel van "Films" zullen deel uitmaken van een organisatie die zich 
volledig wijdt aan de ontwikkeling van films. Ik dank alle werknemers van "Films" voor hun 
toewijding evenals hun bijdrage tot de ontwikkeling van UCB. Wij wensen hen het beste toe 
in de nieuwe groep." 
 
De “closing” is voorzien voor begin september 2004. 
 

*** 
 
De “Films” activiteiten: 
 
“Films” heeft meer dan 30 jaar lang deel uitgemaakt van de UCB Groep. In lijn met de strategie van de 
Groep, heeft deze activiteit zichzelf ontwikkeld, dankzij haar eigen O&O. "Films" is een wereldleider op 
het vlak van cellulosefilms (CellophaneTM) en BOPP films (bi-oriented polypropylene) voor de 
verpakking, voor etiketten en voor de grafische kunst, en polymeren voor "security films" in o.a. 
bankbiljetten. 
 
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 tewerk. 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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