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VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 MEI 2006
GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP PCB OM
15 UUR

In het jaar 2006, op 17 mei, kwam de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
van de vennootschap samen.
BESTUUR
De zitting wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Claude
CASTELLS die mevrouw Francine VANDERSTRICHT en mevrouw Marie-Claude DUJARDIN
aanstelt als Secretaris.
De vergadering kiest twee stemopnemers:
- De heer P. CHARLES
- De heer J. ACKER
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de namen en adressen van alle
aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn evenals het aantal aandelen dat
voor elk van hen geregistreerd werd, wordt opgesteld door het bestuur en ondertekend
door elk van de leden. Zie de bijlage.
Aandeelhouders
Aantal aandelen

12
5 073 429

Aanwezig of vertegenwoordigd
van 5.596.520 aandelen

In overeenstemming met artikel 533 van de Vennootschapswet
bijeenroepingen met de agenda uitgevoerd door middel van advertenties in

werden

de

1. Het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006
2. De ECHO van 13 april 2006
3. De Financieel Economische Tijd van 13 april 2006
evenals in een schrijven gericht aan al onze houders van aandelen op naam, bestuurders
en de commissaris.
De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders die effecten aan toonder bezitten, voldoen
aan de bepalingen van artikel 14 van de statuten om aanwezig te zijn op deze
vergadering en dat zij hun effecten hebben neergelegd op de zetel van de vennootschap
of van de ING-bank, minstens vijf volle dagen voor de datum van deze vergadering en
dat de houders van aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister
minstens vijf volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Het kapitaal bedraagt momenteel 20.176.000 euro en wordt vertegenwoordigd door
5.596.520 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De Voorzitter deelt een vaststelling mee aan de vergadering over de personen die zijn
toegestaan op de vergadering en vraagt haar om zich uit te spreken over de volgende
voorafgaande beslissing:

VOORAFGAANDE BESLISSING
De algemene vergadering is bevoegd om zich uit te spreken over betwistingen met
betrekking tot de personen die worden toegelaten tot de vergadering en de
besprekingen.
De mandaten gegeven door dhr. Philippe Charles ontdoen het recht op deelname en het
recht om te stemmen tijdens de algemene vergadering van hun wettelijke doeleinden
vermits ze erop gericht zijn hem te laten genieten van de bijstand van zijn juridische en
technische raadslieden onder het mom van een zogenaamde hoedanigheid van
mandataris en zo op kunstmatige wijze zijn invloed en overtuigingskracht binnen de
vergadering te vergroten door voor hetzelfde aantal effecten en stemrechten meerdere
personen aanwezig te laten zijn in de plaats van één.
Deze aanstelling van “mandatarissen” is van geen enkel praktisch nut voor dhr. Charles
vermits deze laatste formele en dwingende instructies hebben ontvangen om de
rekeningen niet goed te keuren en de kwijting niet te verlenen, hetgeen dhr. Charles ook
perfect alleen kan doen.
Verder, krachtens artikel 547 van de Vennootschapswet volgens hetwelk “alle
aandeelhouders met stemrecht zelf mogen stemmen of bij volmacht”, kan dhr. Charles
wettelijk niet tezelfdertijd in persoon aanwezig zijn op de vergadering voor bepaalde
effecten en zich er laten vertegenwoordigen door mandatarissen voor andere effecten.
Indien hij ervoor kiest zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering, is het niet
meer toegestaan deze ook persoonlijk bij te wonen. Bovendien mag hij volgens artikel 14
van de statuten slechts één mandataris aanstellen.
Tenslotte en ten overvloede stelt de algemene vergadering vast dat de twee volmachten
opgesteld door dhr. Charles op naam van Mevr. Christine Defraigne en dhr. Alain
Lonhienne laattijdig werden meegedeeld aan de vennootschap. Er werd geen enkele
kopie van de originele getekende volmachten neergelegd op vrijdag 12 mei 2006
conform de gepubliceerde agenda. Bijgevolg mag dhr. Charles alleen zelf verschijnen op
deze vergadering.
Dhr. Charles bevestigt zijn keuze om in persoon de vergadering bij te wonen.
Op het verzoek van dhr. Charles om te mogen verschijnen met de bijstand van zijn
juridische en technische raadslieden stelt de algemene vergadering vast dat het haar
toekomt te oordelen of de deelname van derden aan de besprekingen gepast is en dat de
persoonlijke situatie van deze aandeelhouder in geen geval in het gedrang komt door het
onderwerp van de debatten.
Daar de agenda betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekeningen van het
boekjaar 2005, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris in functie en de
benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder, vindt de algemene vergadering
het gepast om alleen de aandeelhouders of hun mandatarissen toe te laten tot deze

besprekingen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de aanwezigheid van een
mandataris van een aandeelhouder terwijl deze laatste zelf aanwezig is, niet toe te staan.
Voor
Tegen
Onthoudingen

5 aandeelhouder(s) met
4 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 857 037 aandelen
58 020 aandelen
158 372 aandelen

De heer Charles overhandigt een kopie van de instructies die hij aan zijn bankier gaf
betreffende het neerleggen van zijn effecten (in de bijlage bij dit verslag).
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De Vergadering verklaart geldig te zijn samengesteld en stelt vast dat zij geldig kan
beslissen over de punten op de agenda.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Na een verwelkoming houdt de Voorzitter een voorafgaande verklaring, zoals in de
bijlage bij dit verslag gevoegd, en herinnert hij aan de verschillende punten op de
agenda.
AGENDA
1. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de jaarrekening
van het boekjaar 2005,
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2005 en aanwending
van het resultaat ; voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
2005 en tot overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar,
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris in functie tijdens het boekjaar
afgesloten per 31 december 2005 ; voorstel tot het verlenen van kwijting aan de
bestuurders en de commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31
december 2005,
4. Lezing van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31
december 2005 evenals van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van
de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.
5. Bevestiging van de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van 7 september
2005 van de heer Benoît ROTTIER in hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap ter vervanging van de heer Jacques-Alain POMORSKI ; voorstel de heer
Benoît ROTTIER definitief te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap voor een mandaat eindigend onmiddellijk na de Statutaire Algemene
Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2010,
voorstel akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder van de
heer Benoît ROTTIER in de zin van artikel 524 §4, alinea 2 van het Wetboek der
Vennootschappen.
BESPREKING
Er ontstaat een bespreking en er worden vragen gesteld waarop de leden van de Raad
van Bestuur en de commissaris antwoorden.
Deze antwoorden bovendien ook op de vragen die dhr. Charles stelde in zijn schrijven
van 10 mei 2006 (in de bijlage bij dit verslag), respectievelijk gericht aan de leden van
de Raad van Bestuur en de commissaris.

Bovendien verbindt de Raad van Bestuur zich ertoe schriftelijk te antwoorden op de twee
laatste vragen van het schrijven gericht aan de leden van de Raad van Bestuur zonder
echter de kortingen en ristorno’s te vermelden daar het hier vertrouwelijke informatie
betreft.
Na bespreking stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot het stemmen van de
beslissingen:
STEMMING
Eerste beslissing
De Gewone Algemene Vergadering, na het horen van de lezing van het beheersrapport
en het verslag van de Commissaris, beslist om de rekeningen van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2005 met een winst van 8 466 047,25 € goed te keuren.
De Gewone Algemene Vergadering beslist om de winst toe te wijzen aan het
overgedragen verlies waardoor het totaal van het overgedragen verlies komt op
8 017 329,89 euro.
Voor
Tegen
Onthoudingen

6 aandeelhouder(s) met
4 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 857 862 aandelen
58 020 aandelen
157 547 aandelen

Tweede beslissing
De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de
Bestuurders die in functie waren tijdens het boekjaar 2005.
Voor
Tegen
Onthoudingen

6 aandeelhouder(s) met
4 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 857 862 aandelen
58 020 aandelen
157 547 aandelen

De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de
Commissaris voor het boekjaar 2005.
Voor
Tegen
Onthoudingen

6 aandeelhouder(s) met
4 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 857 862 aandelen
58 020 aandelen
157 547 aandelen

De heer Charles rechtvaardigt zijn tegenstemmen door rekening te houden met de
herstructureringskosten door Pharma Belgium.
Derde beslissing
De Gewone Algemene Vergadering beslist om de heer Benoît ROTTIER definitief te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een mandaat dat eindigt na de
statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het
boekjaar 2010.
Voor
Tegen
Onthoudingen

6 aandeelhouder(s) met
aandeelhouder(s) met
6 aandeelhouder(s) met

4 857 862 aandelen
aandelen
215 567 aandelen

De Gewone Algemene vergadering neemt akte van de hoedanigheid van onafhankelijk
bestuurder van de heer Benoît Rottier zoals bedoeld in artikel 524 §4, alinea 2 van de
Vennootschapswet.

Voor
Tegen
Onthoudingen

6 aandeelhouder(s) met
aandeelhouder(s) met
6 aandeelhouder(s) met

4 857 862 aandelen
aandelen
215 567 aandelen

Daar de agenda is afgewerkt, wordt de vergadering opgeheven om 17 uur 00 en het
onderhavige verslag evenals de bijlagen worden getekend door het bestuur van de
Vergadering.

Claude CASTELLS
Voorzitter

Francine VANDERSTRICHT en Marie-Claude DUJARDIN
Secretaressen

P. CHARLES
Stemopnemer

J. VAN ACHER
Stemopnemer
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VOORAFGAANDE VERKLARING AAN DE
GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Tijdens de maand april 2006 stuurde een aandeelhouder via zijn raadsman een brief naar
iedere bestuurder van PCB waarbij hij hen aansprakelijk stelt voor een veronderstelde
schending van de statuten en de Vennootschapswetgeving en zogenaamd “patente”
beheersfouten.
Deze aandeelhouder vraagt vergoed te worden voor het nadeel dat hij zou hebben
geleden.
Tijdens de zitting van 17 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een analyse van de
naar voren geschoven argumenten en de stellingen die werden opgebouwd op basis van
informatie die tijdens de vergaderingen en in de pers werd meegedeeld, beslist om de
conclusies ongegrond en ten dienste van het eigen belang te verklaren.

