25 mei 2016, 8u CET
Gereglementeerde informatie
Eventuele kapitaalverhoging en eventueel openbaar uitkoopbod, onder voorbehoud van de
voltooiing van de overname van Belmedis en van verschillende andere factoren
PCB kondigt aan dat Celesio AG, de indirecte meerderheidsaandeelhouder van PCB, via een
verbonden vennootschap, de mogelijkheid onderzoekt om over te gaan tot een eventuele inbreng
in het kapitaal van PCB van de participatie die zij zal aanhouden in Belmedis, onder voorbehoud
van de voltooiing van de overname van Belmedis, wat een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng
in natura in PCB impliceert.
Celesio AG, via verbonden vennootschappen die in onderling overleg handelen, onderzoekt
eveneens de mogelijkheid om vervolgens over te gaan tot een eventueel openbaar uitkoopbod
(“squeeze-out”) op PCB en het beëindigen van de beursnotering van de vennootschap, onder
voorbehoud van de verwezenlijking van de voornoemde kapitaalverhoging en de verwerving van
een deelname van ten minste 95% in PCB.
Deze verrichtingen zijn, onder andere, voorwaardelijk aan de voltooiing van de overname van
Belmedis (die afhankelijk is van de beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit, die
verwacht wordt voor het einde van het lopende jaar), aan goedkeuringen van de organen van de
betrokken vennootschappen, aan de goedkeuring van de [buitengewone] algemene vergadering
van aandeelhouders van PCB voor wat betreft de kapitaalverhoging, aan de waardering van de
beoogde inbreng in natura en, vervolgens, van de aandelen van PCB die het voorwerp zouden
uitmaken van het openbaar uitkoopbod, aan de verwerving van de voornoemde deelname van
95% na de eventuele kapitaalverhoging, aan marktvoorwaarden, en aan de goedkeuring van
bepaalde documenten door de FSMA.
In dit stadium bestaat in elk geval geen enkele zekerheid dat deze verrichtingen zullen worden
uitgevoerd. De financiële gegevens met betrekking tot deze transacties zullen worden
medegedeeld wanneer zij beschikbaar zijn.
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 een 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 – in meer dan 2.200 eigen apotheken en meer dan 4.300 deelnemers aan
netwerken van merkpartners. Met 133 groothandelsvestigingen voorziet Celesio 65.000 apotheken
en ziekenhuizen elke dag van meer dan 130.000 farmaceutische producten. Deze 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
procent over van de aandelen in Celesio AG. McKesson verleent diensten, waaronder het beheer
van farmaceutische en medisch-chirurgische voorzieningen, gezondheidszorg IT en zakelijke en
klinische diensten.
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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.
PHARMA BELGIUM, een 100% dochteronderneming van PCB, beheert sinds 1 april 2010
eveneens de goodwill verbonden aan de distributie van farmaceutische 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 hoofdaandeelhouder van PCB is OCP S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), www.ocp.fr, met een participatie van 86,78% in
het kapitaal van PCB. OCP behoort tot de Groep Celesio.
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