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Het biofarmaceutisch bedrijf UCB geeft nieuwe obligaties uit in euro met een
jaarlijkse coupon van 5,75% bruto gedurende 5 jaar, of een bruto actuarieel
rendement van 5,31% op basis van de uitgifteprijs van 101,875%.

Ondernemingsprofiel van UCB
UCB is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Brussel.
UCB is actief in het onderzoek naar en de ontwikkeling en de commercialisering van
innoverende farmaceutische producten voor de behandeling van storingen van het centrale
zenuwstelsel en van het immuniteitssysteem.
De strategie van UCB wordt ingegeven door haar ambitie om een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf van een nieuwe generatie te worden, gericht op de behandeling van ernstige
ziektes. UCB wil zich onderscheiden door een benadering die de patiënt centraal stelt bij de
ontwikkeling van de behandeling van een hele reeks storingen van het centrale zenuwstelsel
en van het immuniteitssysteem zoals epilepsie, de ziekte van Parkinson, het rusteloze benen
syndroom, de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis. De jongste jaren is UCB overgegaan tot
een herschikking van haar activiteiten om zich te kunnen focussen op deze specifieke
segmenten evenals op andere projecten zoals de ontwikkeling van kankerbehandelingen in
samenwerking met haar partners uit de farmaceutische industrie.
Kortom, de meer product- en marktgerichte investeringsstrategie heeft bijgedragen tot het
vereenvoudigen van de organisatie van UCB en legt zo de basis voor een verbetering van haar
concurrentiepositie.
De belangrijkste geografische markten van UCB zijn Europa (47% van de verkoop in 2008) en
de Verenigde Staten (40%). De overige 13% is verdeeld over de rest van de wereld.
(Bron: UCB)

Hoe inschrijven?
Dit document is opgemaakt in het kader van een aanbieding aan het
publiek in België. De verkoopsbeperkingen van toepassing op de uitgifte
van deze obligaties worden vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 26 oktober (9 uur) tot en met 25 november 2009 (16 uur).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk bijvoorbeeld in geval van overinschrijving.
U kunt inschrijven op deze nieuwe obligaties via PC banking of Phone banking
(02 433 40 31) of aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

© UCB

Uw bank is altijd bereikbaar. Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op het nummer
02 433 40 31. U kunt ook onze site raadplegen: www.fortisbanking.be/emissies (vervolgens
klikt u op “uitstaande uitgiftes”).

Voornaamste kenmerken van deze obligaties
Emittent: UCB nv.
Er bestaat geen rating, noch voor de Emittent, noch voor de obligaties.

Beschrijving

Beleggersprofiel
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met name het risico van liquiditeit).
               dynamisch tot agressief
beleggersprofiel. Ze kunnen ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel. Meer informatie
over beleggersprofielen vindt u op www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (klik daarna op “bepaal uw beleggersprofiel”).
Er wordt de beleggers ook aangeraden om na te gaan of deze belegging bij hen past, rekening houdend met hun kennis en ervaring, meer
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Uitgifte- en betaaldatum: 27 november 2009.
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger inbegrepen).
Vervaldag: 27 november 2014 of een looptijd van 5 jaar.
Terugbetalingsprijs: 100% van de nominale waarde op de voorziene eindvervaldag, behalve in geval de Emittent in gebreke zou blijven.

Looptijd

Vervroegde terugbetaling
De investeerder heeft de mogelijkheid om een vervroegde terugbetaling van de obligaties te vragen in geval van bepaalde wijzigingen
van de controle over de Emittent (behalve bepaalde toegelaten entiteiten) en, in voorkomend geval, van een verlaging van de rating van
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zijn, heeft de Emittent de mogelijkheid om het saldo van de obligaties terug te betalen. Deze mogelijkheid hangt af van een beslissing
van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent, zoals beschreven in het prospectus. De voorwaarden en de
praktische modaliteiten betreffende de vervroegde terugbetalingsmogelijkheden zijn beschreven in het prospectus.
ī De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon ontvangen van 5,75%.
ī De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 27 november van elk jaar, en voor de eerste keer op 27 november 2010.
ī Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 5,31%.
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terugbetaald. Bovendien kan de koers van de obligatie schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals de financiële gezondheid
van de Emittent, het algemene verloop van de rentetarieven en de volatiliteit van de markten. Er is bovendien geen enkele waarborg voor
de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de obligaties te verhandelen. De markt van de obligaties kan beperkt en weinig liquide
zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen waartegen de obligaties zullen verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn
obligaties vóór de terugbetaling wil verkopen, zal ze dus tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze prijs zou minder of meer dan de
nominale waarde kunnen bedragen.
De beleggers die geïnteresseerd zijn in deze obligaties dienen hun investeringsbeslissing te baseren op hun eigen, onafhankelijk onderzoek
         ĭ   ğ ĠĮ   ğ  brochure financiële instrumenten” beschikbaar in onze kantoren of op de site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (rubriek “Mifid” in
Achtergrondinfo).
Financiële dienstĕ  ²ē   Ę ² Ė
Bewaarloon van de obligaties op de effectenrekening: ten laste van de inschrijver.
Bewaring van deze obligaties op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening: tegen het van toepassing zijnde tarief (zie onze brochure
“Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen”, beschikbaar in onze kantoren of op de site www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen
(rubriek “Kosten en taksen” in Achtergrondinfo).
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit Obligaties die worden geïnd door tussenkomst van een in
 ²        ŎŒŞ    āĭĮ   Ė      
worden terugbetaald tegen een bedrag boven de uitgifteprijs min de commissie van 1,875% dan zal het bedrag dat de uitgifteprijs min
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overdracht van de obligaties tussen twee interestbetaaldagen, wordt de RV ingehouden op de gelopen interesten. De inhouding van de
RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers. Deze beschrijving betreft enkel investeerders onderworpen aan de Belgische
personenbelasting en die niet beroepsmatig handelen.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere
beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is.
Taks op Beursverrichtingen (TOB): geen TOB op de primaire markt. TOB van 0,07% verschuldigd op elk verkoop en aankoop op de
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Prospectus: het uitgifte- en noteringsprospectus, opgesteld in het Engels en gedateerd op 23 oktober 2009, dat werd goedgekeurd door de
        ŏŐ ŏōōŖē        
  ē        Ęē    ōŏőŐŐőōŐŎ
www.fortisbanking.be/emissies (klik vervolgens op “uitstaande uitgiftes”).

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is
dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot
handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel Fortis Bank alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in dit
document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank, noch enig persoon die aan haar verbonden is aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele
schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van
bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
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