Gereglementeerde informatie : mededeling

Het Hof van Beroep te Brussel verwerpt de eis van de minderheidsaandeelhouders van
PCB

Geachte aandeelhouders,
De raad van Bestuur van PCB neemt kennis van het Arrest van het Hof van Beroep te Brussel,
de
naar aanleiding van de uitspraak van de 9 Kamer op 22 mei ll., in het kader van een rechtszaak
die in 1993 werd ingeleid door een groep van minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigd
door de heer Jacques Gries, tegen de vennootschappen Admenta France en Brugefi Invest,
beide vennootschappen naar Frans recht en meerderheidsaandeelhouders van PCB.
Het Hof van Beroep herroept in haar arrest het eerdere vonnis van de Brusselse Kamer van
Koophandel van 10 juni 1996,en stelt de heer Gries en diegenen die hij vertegenwoordigd in het
ongelijk, met betrekking tot hun eis tot de aankoop van de aandelen en warranten van PCB aan
een prijs van 400 BEF (9,92 €) per aandeel. Het Hof oordeelt dat de eisers geen aanspraak op
kunnen doen gelden om de aandelen te doen aankopen aan het eerder vermelde bedrag. Het
Hof baseert zich daarvoor op een beslissing van de Bankcommissie (het huidige FSMA) van 30
juli 1992, waarin een geldige uitzondering werd verleend aan Admenta France (toen gekend
onder de naam Commercial Pharmaceutique) om een openbaar overnamebod te lanceren op de
titels van PCB in het kader een herkapitalisatieoperatie in 1990 en 1991.
Het Hof van Beroep verklaarde eveneens onontvankelijk, de eis, door de heer Gries en diegenen
die hij in deze vertegenwoordigt ingeleid in 2012, betreffende de engagementen betreffende de
restitutie van de aandelen van PCB, dit gezien de kapitaalsverhoging van PCB op 4 juni 1991 en
13 november 1992, doorgevoerd met betrekking tot Brugefi Invest en de Luxemburgse
vennootschap Eurosanté, momenteel in vereffening.

Brussel, 5 juni 2014, om 14 uur
Het bestuur

Voor alle verdere informatie met betrekking tot de Groep PCB, kan u de site raadplegen : www.pcb.be of
kan u zich wenden tot Philippe LACROIX via een e-mail aan het volgende mailadres :
philippe.lacroix@pcb.be

