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Publicatie van het voorlopig resultaat
Ingevolge de publicatie op 3 juli 2018 van het jaarverslag van McKesson Europe AG, deelt de groep PCB haar
jaarlijks voorlopig resultaat mee. Geen informatie van de PCB groep is te herkennen vanuit de Duitse
geconsolideerde jaarrekening. Het is dus niet mogelijk om het resultaat van PCB op basis van het resultaat van
McKesson Europe AG te voorspellen. De cijfers die hieronder vermeld worden, zijn voorlopig en niet geauditeerd.
De business van de medicamenten kent sedert meerdere jaren een opeenvolging van maatregelen vanwege de
regering met het oog op het opvangen van budgettaire tekorten en die de marge van de groothandelaars
beïnvloeden.
Om tegemoet te komen aan het gebrek aan externe vooruitgang en met het oog op het versterken van haar
concurrentiële positie, heeft de groep McKesson Europe op 2 mei 2017 de definitieve overname van Belmedis,
onderneming van farmaceutische distributie, en andere vennootschappen van de groep Welcoop in België
aangekondigd.
Ingevolgde deze overname heeft PCB op 20 december 2017 een buitengewone algemene vergadering
gehouden die zich heeft uitgesproken over een kapitaalsverhoging middels een inbreng in natura van de
activiteiten van de vennootschappen die werden overgenomen in mei laatstleden. Bijgevolg wordt de
geconsolideerde resultatenrekening beïnvloed door de opname van cijfers die overeenstemmen met de drie
laatste maanden activiteit van Belmedis en de andere vennootschappen die van de groep Welcoop werden
overgenomen en die hoofdzakelijk in België gevestigd zijn.
In deze context realiseert de groep PCB een zakencijfer van 693,0 m€, hetzij een verhoging van 31,33% ten
opzichte van verleden jaar. Deze toename van het zakencijfer wordt hoofdzakelijk verklaard door de overname
van Belmedis en andere vennootschappen van de groep Welcoop die hoofdzakelijk in België gevestigd zijn.
Zonder deze overname, zou het zakencijfer op basis van de parameters van de voorgaande consolidatie 539,0
m€ bedragen en zou bijgevolg met 11,3 m€ verhoogd zijn, hetzij een verbetering van 2,1% ten opzichte van het
voorgaande jaar, en dit ondanks een zwakke groei van de markt.
De bruto marge vergeleken op basis van gelijkwaardige consolidatie bedraagt 5,60% en vermindert licht met
0,04% ten opzichte van vorig jaar.
Het geconsolideerd resultaat voor belastingen wordt afgesloten met een verlies van 9,5 m€. Dit resultaat wordt
bekomen wegens de noodzaak om een provisie voor herstructurering aan te leggen als gevolg van de
aankondiging van een sociaal plan dat opgesteld dient te worden om het distributienetwerk tussen de twee
vennootschappen Pharma Belgium en Belmedis te optimaliseren en eveneens wegens de opname van
integratiekosten ingevolge de overname en de inbreng in natura van Belmedis en de andere vennootschappen
overgenomen van de groep Welcoop en die hoofdzakelijk in België gevestigd zijn binnen de
consolidatieperimeter van PCB.
Buiten deze niet-recurrente elementen voor een totaalbedrag van 10,6 m€, zou PCB haar boekjaar hebben
afgesloten met een geconsolideerde winst voor belastingen van 1,1 m€. Zoals meegedeeld in het voorgaande
persbericht van 7 juni, zullen deze elementen geen invloed hebben op de bepaling van de voorgestelde
aankoopprijs, aangezien deze kosten reeds in aanmerking werden genomen in de bepaling van de toekomstige
synergiën die voortkomen uit de integratie van de activiteiten van Pharma Belgium en Belmedis.
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Pour plus d’informations sur le Groupe PCB, vous pouvez consulter le site : www.pcb.be ou vous adresser à Mr. Philippe
Lacroix par courrier électronique à l’adresse suivante : philippe.lacroix@pcb.be

