15 december 2015, 17u30 CET
Onder embargo tot de sluiting van Euronext Brussel
Celesio kondigt overeenkomst tot overname van Belmedis aan

-

Celesio neemt de Belgische distributieactiviteiten van de Franse coöperatieve Welcoop over

-

De overname is onder voorbehoud van mededingingsrechtelijke goedkeuring

Celesio AG, Stuttgart, Duitsland, die door McKesson Corporation gecontroleerd wordt en de
onrechtstreekse meerderheidsaandeelhouder van PCB SA is – genoteerd op Euronext Brussel –
heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd tot overname van Belmedis, het Belgische
distributiebedrijf van de in Frankrijk gevestigde Franse coöperatieve Welcoop.
Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Celesio, via een verbonden onderneming, onder
andere de volgende entiteiten overnemen:
Belmedis, de nummer twee in groothandelsactiviteiten in België; Cophana, een vooraanstaande prewholesaler in België en een meerderheidsaandeel in Sofiadis, een aankoopvereniging van ca. 430
onafhankelijke apothekers. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de respectieve
mededingingsautoriteiten. De overeenkomst wordt verwacht te zijn afgerond tijdens het tweede of
derde kwartaal van het kalenderjaar 2016.
Aangezien noch PCB, noch een van haar dochterondernemingen, de overnemende entiteit is in het
kader van deze overname, zal de transactie geen impact hebben op de financiële situatie van PCB.
Meer dan 440 werknemers van Belmedis en Cophana zullen toetreden tot Celesio in het kader van de
overname.
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 optimale verzorging. Celesio is met meer dan 38.000
werknemers actief in 14 landen over de hele wereld. Elke dag bedient de groep meer dan 2 miljoen
klanten – ongeveer 2.200 eigen apotheken en meer dan 4.300 deelnemers aan netwerken van
merkpartners. Met 134 groothandelsvestigingen voorziet Celesio 65.000 apotheken en ziekenhuizen
elke dag van meer dan 130.000 farmaceutische producten. De diensten komen ten goede aan meer
dan 15 miljoen patiënten per dag.
McKesson Corporation, San Fransisco, Verenigde Staten van Amerika, is de
meerderheidsaandeelhouder van Celesio AG. De onderneming nam in februari 2014 meer dan 75
percent over van de aandelen in Celesio AG. McKesson biedt oplossingen, waaronder het beheer
van farmaceutische en medisch-chirurgische voorzieningen, gezondheidszorg IT en zakelijke en
klinische diensten.
Over PCB:
De activiteit van de groep bestaat erin om de verdeling van farmaceutische en para-farmaceutische
producten aan apothekers, klinieken en ziekenhuizen te verzekeren. Deze activiteit wordt uitgevoerd
door 5 instellingen van haar dochteronderneming, PHARMA BELGIUM SA.

PHARMA BELGIUM, een 100% dochteronderneming van PCB, beheert sinds 1 april 2010 eveneens
de goodwill van de verdeling van pharmaceutische producten van:
LABORATORIA FLANDRIA SA
Nederzwijnaarde, 4 – 9052 ZWIJNAARDE
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 SA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), www.ocp.fr, met een participatie van 45.43% in
het kapitaal van PCB en de vennootschap Brugefi Invest SA, waarvan de maatschappelijke zetel is
gevestigd te rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), met een participatie van 41.35% in
het kapitaal van PCB. Deze twee vennootschappen behoren eveneens tot de Groep Celesio.
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