Bijzonder Verslag
(artikel 633 van het wetboek van vennootschappen)
Dames, Heren Aandeelhouders,

Overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, zetten wij u in dit
verslag de maatregelen uiteen die werden aangewend met het oog op het herstellen van
de financiële situatie van de vennootschap.

Belangrijkste cijfers van de jaarrekening vastgesteld op 31 december 2004 (in
EUR)
Totaal van de activa:
(-) Totaal van de schulden:
(-) Totaal van de voorzieningen:
(=) Netto-actief (Eigen vermogen):

20 153 239.60
7 549 880.90
8 839 527.99
3 763 830.71

Kapitaal:

20 176 000.00

Te bestemmen verlies van het boekjaar:
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar:

- 260 626.17
- 16 222 750.97

Maatregelen genomen met het oog op het herstellen van de financiële situatie
van PCB
1. Voortzetten van het herstel van haar dochtervennootschap Pharma Belgium

Dankzij de verschillende reorganisatie- en beheersmaatregelen die vanaf het jaar 2003
door de dochtervennootschap Pharma Belgium werden geïmplementeerd, was het
mogelijk in 2004 terug te keren naar een netto positieve situatie en op middelllange
termijn de vennootschap in staat te stellen opnieuw haar eigen vermogen te vormen,
opnieuw een uitkering van dividenden te overwegen en te beginnen haar schulden te
voldoen.
Ter informatie, de nettosituatie van Pharma Belgium bedroeg – 896 580,58 € op
31.12.2002, – 525 554.05 € op 31.12.2003 en 1 890 599.98 € op 31.12.2004.
Volgens de vooruitzichten zou het resultaat van het boekjaar 2005 van Pharma Belgium
in dezelfde orde van grootte moeten liggen als het resultaat dat in 2004 behaald werd,
voor een bedrag van 2 416 154, 03 €.
2. Zorgen voor het behoud van de financiële middelen die door de Groep
Celesio ter beschikking worden gesteld

Sedert het afsluiten van het contract van afstand van vorderingen in de maand maart
2003, stelt de Groep CELESIO de financiële middelen ter beschikking van PCB die deze
laatste nodig heeft voor haar activiteit door een contract van “cashpooling” dat PCB aldus
het voortbestaan van haar financiering waarborgt.

In toepassing van de bepalingen van artikel 633 van het Wetboek van
vennootschappen, ziet de Raad van Bestuur het boekjaar 2005 met vertrouwen
tegemoet door de ingezette strategie voort te zetten en stelt hij de Gewone
Algemene Vergadering, die op 18 mei 2005 zal plaatsvinden, voor om de
voortzetting van de activiteit van de vennootschap goed te keuren.

De Raad van Bestuur
02 maart 2005

