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Verdaging van de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van
PCB

PCB kondigt aan dat een algemene vergadering die vandaag werd gehouden heeft beslist om de gewone
algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering die vandaag zouden worden gehouden
uit te stellen tot een latere datum, te bepalen door de raad van bestuur.
Het 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. De raad van bestuur
zal zo snel als mogelijk een nieuwe gewone algemene vergadering en een nieuwe buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.
De vennootschap heeft aan de FSMA gevraagd om de schorsing van de verhandeling van haar aandelen
te handhaven tot ten laatste de bijeenroeping van de uitgestelde algemene vergaderingen.
De verklaring van de voorzitter van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van vandaag wordt
hieronder weergegeven.
“Beste aandeelhouders,
Zoals u weet, werd u vandaag bijeengeroepen voor een gewone en buitengewone algemene vergadering.
Echter, omwille van recente onvoorziene omstandigheden, wenst de raad van bestuur van de
vennootschap aan de aandeelhouders voor te stellen om zowel de gewone algemene vergadering als de
buitengewone algemene vergadering uit te stellen naar een latere datum.
De vennootschap heeft meer bepaald een brief van de FSMA ontvangen die onze aandacht vestigt op het
verschil in het niet-geconsolideerd eigen vermogen van PCB (5,87 EUR per aandeel) en de waardering
gebruik t in het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging (4,31 EUR per aandeel). De FSMA heeft ons
deze brief overgemaak t op 12 september in het k ader van haar a posteriori-onderzoek van informatie
gepubliceerd door beursgenoteerde vennootschappen, waarbij de FSMA de vennootschap verzoek t om
een standpunt in te nemen over dit verschil.
Op basis van deze opmerkingen ontvangen van de FSMA, alsook vragen over hetzelfde onderwerp gesteld
door aandeelhouders van PCB voorafgaand aan de algemene vergadering van vandaag, onderzoek t de
vennootschap op dit moment het voornoemde verschil, hetgeen b etrek k ing k an hebben op zowel de
agenda van de gewone algemene vergadering als de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
Op deze basis onderzoek t PCB de documentatie die betrek k ing heeft op deze twee algemene
vergaderingen, en werk t op deze punten nauw samen met haar commissaris, Deloitte.
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Bijgevolg is de enige voorgestelde beslissing vandaag een uitstel van de gewone algemene vergadering en
de buitengewone algemene vergadering, alsook een volmacht voor de raad van bestuur van PCB om de
datum van deze uitgestelde vergaderingen vast te leggen. De raad van bestuur zal zo snel als mogelijk een
nieuwe gewone algemene vergadering en een nieuwe buitengewone algemene vergadering bij eenroepen.
Rek ening houdende met het voorgaande zullen alle vragen van aandeelhouders, met inbegrip van de
reeds gestelde vragen alsook alle nieuwe vragen die worden gesteld overeenk omstig de toepasselijk e
regelgeving, betreffende de jaarrekening en de voorgestelde k apitaalverhoging worden behandeld tijdens
de uitgestelde algemene vergaderingen.
In onderling ak koord met de FSMA heeft de vennootschap beslist de handhaving van de schorsing van de
verhandeling van haar aandelen te vragen tot ten laatste de b ijeenroeping van de uitgestelde algemene
vergaderingen.

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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