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Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering
en een buitengewone algemene vergadering van PCB

PCB kondigt aan dat haar Raad van Bestuur heeft beslist om een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen. Deze 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 september
2017 om 15 uur (plaatselijke tijd Brussel).
De Raad van Bestuur van PCB zal aan de buitengewone algemene vergadering voorstellen
om de inbreng in natura in het kapitaal van PCB van de participatie in McKesson Belgium
Holdings BVBA aangehouden door OCP S.A.S., een vennootschap van de Celesio groep, te
overwegen en goed te keuren. McKesson Belgium Holdings BVBA
is de
holdingvennootschap van de Belmedis activa die Celesio in mei 2017 heeft overgenomen
van de Franse coöperatieve Welcoop.
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).
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

Over Celesio :
Celesio is een toonaangevende internationale onderneming op het vlak van groothandel en
detailhandel en leverancier van logistieke en andere diensten aan de farmaceutische- en
gezondheidssector. De proactieve en preventieve aanpak verzekert dat patiënten de producten en
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben voor een optimale verzorging.

Met sterke merken en ongeveer 39.000 werknemers is de groep actief in 13 Europese landen (met
eigen activiteiten in 10 landen; daarnaast beheert Celesio activiteiten in 3 landen en neemt het in 1
land deel aan een samenwerkingsverband). Elke dag bedient de groep meer dan 2 miljoen klanten –
in meer dan 2.100 eigen apotheken, in ongeveer 300 beheerde apotheken en met meer dan 5.700
deelnemers aan de netwerken van merkpartners. Met 110 eigen en 7 beheerde
groothandelsvestigingen in Europa voorziet Celesio meer dan 55.000 apotheken en ziekenhuizen
elke dag met tot 130.000 farmaceutische producten.
McKesson
Corporation,
San
Francisco,
Verenigde
Staten
van
Amerika,
is
de
meerderheidsaandeelhouder van Celesio AG. De vennootschap nam in februari 2014 meer dan 75%
van de aandelen in Celesio AG over. McKesson is een wereldwijde leider in oplossingen voor het
beheer van de bevoorradingsketen in de gezondheidszorgsector, apotheekdetailhandel, nietgeprivatiseerde kanker bestrijding (“community oncology”) en gespecialiseerde zorg, evenals en
gezondheidszorg IT.
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.
Pharma Belgium, een 100% dochteronderneming van PCB, beheert sinds 1 april 2010 eveneens de
goodwill verbonden aan de distributie van farmaceutische producten van Laboratoria Flandria SA,
Nederzwijnaarde, 4, 9052 Zwijnaarde.
Het maatschappelijk kapitaal van PCB bestaat uit 5.596.520 aandelen.
De aandelen van PCB staan genoteerd op Euronext Brussels (Code: PCBB; ISIN code: BE
0003503118).
De hoofdaandeelhouders van PCB zijn OCP S.A.S., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), www.ocp.fr, en Brugefi Invest S.A.S., waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), met een
gezamenlijke participatie van 86,78% in het kapitaal van PCB. OCP en Brugefi Invest behoren toe
aan de Groep Celesio.
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