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Persbericht 

Het geconsolideerde nettoresultaat van PCB voor het boekjaar 2017/2018 zal allicht een verlies 

vertonen dat oploopt tot EUR 7,2 miljoen (niet geauditeerd) ten gevolge van eenmalige kosten 

Het geconsolideerde nettoresultaat van PCB voor het boekjaar 2017/2018 zal allicht negatief zijn, tot een 
bedrag van EUR 7,2 miljoen (niet geauditeerd), grotendeels ten gevolge van het boeken van een totaal 
bedrag van EUR 7,2 miljoen (netto) met betrekking tot (i) een provisie voor herstructurering en (ii) 
integratiekosten van Pharma Belgium-Belmedis SA/NV. 
 
OCP informeerde PCB dat het boeken van deze eenmalige elementen geen onvoorziene impact zou 
hebben op de bepaling van de squeeze-out prijs, aangezien deze kosten werden voorzien in de 
vooropgestelde toekomstige synergiën die voortspruiten uit de integratie van de activiteiten van het 
(toenmalige) Pharma Belgium en Belmedis.  
  
 
 
Voor PCB, 

 

Philippe Lacroix 

Voorzitter van de raad van bestuur 

 

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 10  

vestigingen van haar dochterondernemingen, Pharma Belgium – Belmedis NV en Mc Kesson Belgium 

Holdings BVBA. 

Het kapitaal van PCB bestaat uit 16.944.923 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 95,64 % in 

het kapitaal van PCB.  
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