Wedersamenstelling van de eigen vermogen
van PCB

PHARMA BELGIUM, waarvan het kapitaal voor 99,99% in handen is van
PCB, als bedrijf genoteerd op Euronext in Brussel, is als groothandelaarverdeler van farmaceutische producten actief op de nationale markt.
Sinds 3 jaar zijn de resultaten van PHARMA BELGIUM heel bemoedigend.
De winst na belastingen voor het jaar 2006 bedroeg 3,7 miljoen euro. Dat
maakte het mogelijk de verliezen die werden overgedragen van vorige
boekjaren aan te zuiveren. De winst na belastingen in 2007 voor een
bedrag van 4,8 miljoen euro betekent een stijging met 30% in vergelijking
met het voorgaande jaar. Het resultaat tijdens de eerste negen maanden
van het jaar 2008 ligt gelijk met het resultaat van 2007 voor dezelfde
periode. Dat bevestigt de positionering van PHARMA BELGIUM in zijn
activiteitensector.
In de loop van de vergadering van 26 november 2008 besliste de Raad
van Bestuur van PHARMA BELGIUM om ten laatste op 31 december 2008
over te gaan tot het uitbetalen van een voorschot op het dividend voor het
boekjaar 2008 (0,54 € per aandeel).
Bovendien werd een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
van PHARMA BELGIUM bijeengeroepen op 18 december 2008 om er te
stemmen over een uitzonderlijke overdracht van dividend (1,78 € per
aandeel) voor het boekjaar 2007.
PCB zal dus een totaal bedrag van 9 miljoen euro ontvangen. Zo kan het
de situatie van zijn eigen middelen op het einde van het boekjaar 2008
herstellen tot een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan het maatschappelijk
kapitaal.
Deze wedersamenstelling van de eigen middelen kan PCB in de toekomst
toestaan om het beleid inzake de distributie van dividenden te herzien.
De raad van bestuur
18 december 2008

Voor meer informatie over de Groep PCB kunt u de website www.pcb.be raadplegen of zich richten tot Philippe
LACROIX via e-mail op het volgende adres: philippe.lacroix@pcb.be

