Informatie betreffende het openbaar aanbod van obligaties
uitgegeven op 7 jaar (behalve indien vervroegde terugbetaling) door
UCB NV
11 maart 2013 - 17u30
Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België van obligaties met een verwacht bedrag van minimum
100.000.000 EUR en maximum 250.000.000 EUR, vaste rentevoet van 3,75% (bruto) en vervaldag op 27 maart 2020
(behalve indien vervroegde terugbetaling), ISIN code BE0002428036, serie EMTN nr 1 (de “Obligaties”) die zullen worden
uitgegeven door UCB NV (de “Emittent”) onder haar programma voor obligatieuitgiften (het “Programma”).

Dit bericht moet samen gelezen worden met het basisprospectus van het Programma, opgesteld in het Engels,
goedgekeurd door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) en gedateerd op 6 maart 2013 en de definitieve
voorwaarden, eveneens opgesteld in het Engels en gedateerd op 6 maart 2013 betreffende de Obligaties (het
“Prospectus”)1.
Alle Obligaties toegekend aan BNP Paribas Fortis werden geplaatst.
Dit is eveneens van toepassing voor de andere Managers.
Als gevolg daarvan heeft de Emittent besloten, met het akkoord van de Managers (BNP Paribas Fortis, ING en
KBC), om de aanbiedingsperiode vervroegd af te sluiten op 11 maart 2013 om 17u30.
Het nominale bedrag van de Obligaties die zullen worden uitgegeven en verhandeld op de markt op 27 maart 2013 werd
vastgesteld op 250.000.000 EUR (onder voorbehoud van wijziging indien de Emittent een supplement aan het Prospectus
publiceert voor 27 maart 2013).
Het totaal bedrag van inschrijvingen ontvangen door de Managers (hierbij inbegrepen de inschrijvingen bij BNP Partibas
Fortis) is hoger dan het totaal nominaal bedrag van de Obligaties die uitgegeven worden. De ingegeven orders zullen
bijgevolg proportioneel herleid kunnen worden (per veelvoud van 1.000 EUR en voor zover mogelijk een minimaal
nominaal bedrag van 1.000 EUR, hetgeen overeenstemt met de coupures van de Obligaties). De investeerders die via BNP
Paribas Fortis op de Obligaties hebben ingeschreven, zullen ten laatste op 27 maart 2013 op de hoogte worden gebracht,
via hun rekeningafschrift, van het aantal Obligaties dat hen definitief werd toegekend en van de verdeelsleutel. Deze
verdeelsleutel zal ten laatste op diezelfde dag gepubliceerd worden op de website van BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.be/emissies).
Deze informatie werd gepubliceerd door BNP Paribas Fortis NV, één van de drie (Joint Lead) Managers van het aanbod van
Obligaties.
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Het Prospectus is beschikbaar op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de website van de
Emittent (www.ucb.com).

