OCP S.A.,

een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Frans recht,
met statutaire zetel te 2, rue Galien, 93400 Saint-Ouen (Frankrijk),
en ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van Bobigny
(Frankrijk) onder het nummer SIREN 345 277 917
–
Openbaar uitkoopbod op de aandelen die nog niet in het bezit zijn
van OCP S.A. of van de personen die met haar in onderling overleg
handelen in

PCB NV,

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
met statutaire zetel te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 403.085.181
–
RESULTAAT VAN HET OPENBAAR UITKOOPBOD
Persbericht overeenkomstig artikel 18 van het Koninklijk Besluit van
27 april 2007 betreffende de openbare uitkoopbiedingen
Overeenkomstig artikel 16/1 van het Koninklijke Besluit van 27 april 2007
betreffende de openbare uitkoopbiedingen (zoals gewijzigd door het Koninklijke
Besluit van 23 september 2018), heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) OCP S.A. op 25 maart 2019 gemachtigd om een openbare
uitkoopbod uit te brengen op de 739.552 aandelen die nog niet in het bezit zijn
van OCP S.A. of van personen die in onderling overleg met OCP S.A. handelen
in de zin van artikel 513, §1, alinea 4 van het Wetboek vennootschappen.
De aanvaardingsperiode begon op vrijdag 29 maart 2019 (9.00 uur). Het
eindigde op vrijdag 26 april 2019 (15.00 uur).
Op het einde van de aanvaardingsperiode van het bod, op 26 april 2019, werd de
overdracht van 663.271 aandelen voorgesteld aan OCP S.A. Bijgevolg bezitten
OCP S.A. en de personen die in onderling overleg met OCP S.A. handelen op
het einde van de aanvaardingsperiode van het bod een totaal van 16.868.642
aandelen, of 99,55 % van de aandelen van PCB NV.
De betaling van de prijs aan de personen die de overdracht van hun aandelen
aan OCP S.A. in het kader van het uitkoopbod hebben voorgesteld, zal gebeuren
op vrijdag 10 mei 2019.
Alle aandelen van PCB NV waarvan de overdracht niet is voorgesteld in het
kader van de procedure van het openbare uitkoopbod, worden aan het einde
van de procedure geacht automatisch te worden overgedragen aan OCP S.A.
De fondsen die nodig zijn om de aangeboden prijs te betalen, worden bij de
Deposito- en Consignatiekas gedeponeerd.
De notering van PCB NV aandelen op Euronext Brussel werd automatisch
geschrapt aan het einde van het aanbod, dit wil zeggen met ingang van maandag
29 april 2019.
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