Gereglementeerde informatie
19 september 2017 – 17u CET
Voorgestelde verdaging van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van PCB

PCB kondigt aan dat de raad van bestuur van de vennootschap aan de algemene vergadering
bijeengeroepen op 20 september 2017 zal voorstellen om de gewone algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering die initieel waren voorzien op 20 september uit te stellen tot een
latere datum, te bepalen door de raad van bestuur.
Het voorgestelde uitstel houdt verband met een beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap
om over te gaan tot een diepgaander onderzoek van de situatie betreffende de punten op de agenda van
de gewone algemene vergadering en de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
Meer informatie hierover zal ter beschikking worden gesteld tijdens de algemene vergadering van 20
september, waarna een nieuw persbericht zal worden gepubliceerd.

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 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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