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  Gereglementeerde informatie 
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Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering  

en een buitengewone algemene vergadering van PCB 

 

PCB kondigt aan dat, volgend op het uitstel door de algemene vergadering van de gewone en de 

buitengewone algemene vergadering van 20 september 2017, haar Raad van Bestuur beslist heeft om een 

nieuwe gewone en een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De buitengewone 

algemene vergadering zal worden gehouden onmiddellijk na haar gewone algemene vergadering van 

aandeelhouders, die zal worden gehouden te Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel 

Broodthaersplein 3, 1060 Brussel op 20 december 2017 om 15 uur (plaatselijke tijd Brussel). 

Zoals aangekondigd in een persbericht van 20 oktober 2017, heeft de raad van bestuur beslist om de 

waardering van PCB in het kader van de voorgestelde inbreng in het kapitaal van PCB van de deelneming 

in McKesson Belgium Holdings SPRL aangehouden door OCP S.A.S., te verhogen. McKesson Belgium 

Holdings SPRL houdt de Belmedis activa aan die Celesio, nu McKesson Europe, heeft verworven van 

Welcoop in mei 2017. 

De Raad van Bestuur van PCB zal daarom aan de buitengewone algemene vergadering voorstellen om 

een inbreng in het kapitaal van PCB overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in het persbericht van 20 

oktober 2017, i.e. door uitgifte van 11.348.403 nieuwe PCB aandelen aan een prijs van 5,87 EUR per 

aandeel, te overwegen en goed te keuren. 

De oproeping, met inbegrip van de agenda’s, een model van volmachtformulier, evenals  andere 

documenten en verslagen die betrekking hebben op de gewone algemene vergadering en de 

buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de website van PCB (www.pcb.be). Het is 

belangrijk om dit nieuwe volmachtformulier te gebruiken; de volmachten die werden gegeven voor de 

uitgestelde algemene vergaderingen van 20 september 2017 zijn niet langer geldig. 

Voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering, omvatten deze verslagen het verslag van de 

raad van bestuur, het verslag van het comité van onafhankelijke bestuurders, het verslag van de 

onafhankelijke deskundige en de verslagen van de commissaris, elk met betrekking tot de voorgestelde 

verhoging van het kapitaal bij wijze van inbreng in natura. 

 

Voor PCB, 

Philippe Lacroix, Voorzitter van de Raad van Bestuur 

http://www.pcb.be/
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Over PCB: 

De activiteit van de groep bestaat erin de distributie van farmaceutische en para-farmaceutische producten 

aan apothekers, klinieken en ziekenhuizen te verzekeren. Deze activiteit wordt uitgevoerd door 4 

vestigingen van haar dochteronderneming, PHARMA BELGIUM SA. 

Het kapitaal van PCB bestaat uit 5.596.520 aandelen. 

De aandelen van PCB staan genoteerd op de eerste markt van Euronext Brussel (Code: PCBB; ISIN code: 

BE 0003503118). 

De hoofdaandeelhouders van PCB zijn OCP S.A. en BRUGEFI Invest SAS, waarvan de maatschappelijke 

zetel gevestigd is te rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), met een participatie van 86,78% in 

het kapitaal van PCB.  
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