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Persbericht
UCB VERKOOPT SURFACE SPECIALTIES AAN CYTEC VOOR € 1,5 MILJARD
Brussel – 1st oktober 2004 – UCB, het biofarmaceutisch en chemische specialiteitenbedrijf, kondigde vandaag aan een overeenkomst te hebben ondertekend om zijn Surface
Specialties business te verkopen aan Cytec Industries Inc. (Cytec) voor een totaal bedrag
van € 1,5 miljard, waarvan € 1,3 miljard contant en € 0,2 miljard in Cytec aandelen (dit
vertegenwoordigt ongeveer 12 % van het kapitaal van Cytec). De verkoop zal voor
goedkeuring voorgelegd worden aan de desbetreffende mededingingsautoriteiten en zal
waarschijnlijk tegen het einde van december 2004 afgerond zijn.
Dankzij interne innovatie en de aankoop van een aantal activiteiten van Solutia (coatingharsen, additieven en kleefstoffen) in 2003, is Surface Specialties een wereldleider
geworden in deze domeinen. De productiefaciliteiten van het bedrijf zijn gevestigd in 3
werelddelen, het heeft 4 O&O-centra’s en wereldwijd commerciële activiteiten. Het stelt
ongeveer 2.900 mensen te werk en boekte een omzet van € 1,1 miljard (zonder “Films”) in
2003.
De huidige organisatie en faciliteiten van Surface Specialties worden als dusdanig
behouden. De wereldwijde hoofdzetel van de afdeling blijft in Brussel. Ben Van Assche, de
huidige CEO van Surface Specialties, zal de afdeling verder leiden. Hij zal tot lid van het
Uitvoerend Comité van Cytec genoemd worden.
Cytec, gevestigd in West Paterson (New Jersey, USA), is een wereldleider in de
technologie van chemische en materiaalspecialiteiten, met een zakencijfer in 2003 van
$1,5 miljard. De groeistrategieën van het bedrijf zijn gebaseerd op de ontwikkeling van
technologisch geavanceerde klantenoplossingen voor wereldmarkten, waaronder
ruimtevaarttechnologie, industriële coatings, kunststoffen, mijnbouw en waterbehandeling
Cytec stelt ongeveer 4.500 mensen tewerk en bezit productie- en onderzoeksfaciliteiten in
10 landen.
De transactie ligt in lijn met de recente strategische initiatieven om UCB om te vormen van
een hybride groep naar een puur biofarmaceutisch bedrijf:
•

•
•

begin 2003, integratie van alle niet-farmaceutische activiteiten, inclusief de in
februari 2003 van Solutia verworven activiteiten (coating-harsen, additieven en
kleefstoffen), in een nieuwe sector, Surface Specialties, met een omzet van
€ 1,5 miljard;
mei 2004, aankoop van Celltech, de leidende biotechnologische onderneming in de
Verenigd Koninkrijk;
juli 2004, verkoop van de Filmafdeling (succesvol afgerond op 30 september voor
€ 320 miljoen).

Georges Jacobs, voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB, zei: “Dit is een
historische gebeurtenis voor UCB. Door de cessie van zijn niet-farmaceutische activiteiten,
goed voor de helft van zijn omzet, en door de aankoop van Celltech in 2004, verwezenlijkt
UCB zijn strategie om een toonaangevende biofarmaceutische groep te worden. Het
management en de werknemers van Surface Specialties, die een enorme bijdrage
geleverd hebben in de ontwikkeling van de UCB-Groep, zullen het voordeel hebben

voortaan te behoren tot een wereldwijd chemische en materiaalspecialiteiten bedrijf, dat
zich exclusief toelegt op de ontwikkeling van zijn kernactiviteiten. Ik betuig graag mijn
erkentelijkheid aan iedereen betrokken bij Surface Specialties voor zijn bekwaamheid,
loyaliteit en toewijding, en wil ieder bedanken voor de waardevolle bijdrage die hij geleverd
heeft tot de ontwikkeling van UCB. We hebben het volste vertrouwen in hun toekomst
binnen Cytec en wensen hun alle succes toe.”
David Lilley, voorzitter en CEO van Cytec zei: “De aankoop van de Surface Specialities
afdeling van UCB bezorgt ons voldoende kritieke massa en een uitstekende positie om de
coatingmarkten te bedienen met een breed gamma van harsen en additieven. Met
technische harsen kunnen we eveneens een brede waaier van andere doelmarkten
bereiken. Hun sterke technologische basis geeft ons een duurzaam platform met
groeipercentages die boven het gemiddelde liggen. Hierdoor kunnen we de groei in zowel
verkoop als inkomsten versnellen. Ik ben verheugd een buitengewoon managementteam
en uitstekende werknemers te mogen verwelkomen, en ik heb het volste vertrouwen in de
succesvolle integratie van Surface Specialties in Cytec.”
Bear Stearns International Limited trad op als financiële adviseur in de transactie.

De UCB-Groep:
UCB (www.ucb-group.com) is een farmaceutisch en chemische specialiteiten bedrijf met
hoofdzetel in Brussel (België), en met wereldwijde activiteiten. UCB Pharma spitst zich toe
op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van innoverende producten voor de
gezondheid. Surface Specialties is gespecialiseerd in innoverende technologieën en
producten voor oppervlakte behandeling. UCB stelt wereldwijd 12.000 personen te werk.
Het onderzoek van UCB Pharma behelst de volgende domeinen: het centraal
zenuwstelsel, de ademhalingswegen, allergie, immunologie en ontsteking, en ook
oncologie De farmaceutische producten van UCB Pharma zijn onder meer: Keppra (antiepilepticum), Xyzal en Zyrtec (anti-allergicum), Nootropil (hersenfunctie regulator) en
Tussionex (anti-hoestmiddel). In 2003 heeft UCB, die op Euronext in Brussel genoteerd is,
een omzet van € 3 miljard en een netto resultaat van € 340 miljoen geboekt.
Surface Specialties werd opgericht begin 2003 om alle niet-farmaceutische activiteiten van
UCB, welke een totaal zakencijfer van € 1,5 miljard vertegenwoordigen, in een enkele
entiteit te hergroeperen, hetzij de chemische specialiteiten (€ 604 miljoen), de films (€ 362
miljoen) en de activiteiten overgenomen van Solutia (€ 535 miljoen). Surface Specialties is
erin geslaagd, door zijn eigen onderzoek en ontwikkeling, een wereld leiderschap uit te
bouwen voor milieuvriendelijke harsen voor de coatings en grafische industrie.
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