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Timing procedure openbare uitkoopbieding

PCB kondigde op 20 oktober 2017 aan dat OCP in de loop van het eerste trimester van 2018 een
openbare overnamebieding zou lanceren met betrekking tot alle aandelen van PCB die niet (direct of
indirect) door OCP worden aangehouden.
OCP heeft PCB geïnformeerd dat de openbare overnamebieding pas in de tweede helft van 2018 zal
worden gelanceerd.
Gelet op het feit dat het boekjaar van PCB afloopt op 31 maart 2018 zal OCP in het kader van haar bod
gebruik kunnen maken van de meest recente en gecontroleerde jaarrekeningen. Aangezien deze
jaarrekeningen op consistente wijze alle belangrijke wijzigingen zullen weerspiegelen die zich hebben
voorgedaan in de loop van het boekjaar 2017/2018, hebben zij een grotere informatieve waarde voor alle
aandeelhouders. Deze gecontroleerde jaarrekeningen zullen beschikbaar zijn tegen het einde van het
tweede trimester van 2018.
Meer gedetailleerde informatie volgt van zodra de precieze timing vaststaat.
Voor PCB,

Philippe Lacroix
Voorzitter van de raad van bestuur
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.
Het kapitaal van PCB bestaat uit 16.944.923 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 S.A. en BRUGEFI Invest SAS, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te rue Galien 2, 93400 Saint-Ouen Cedex (Frankrijk), met een participatie van 95,64 % in
het kapitaal van PCB.
PCB NV - Schumanplein 6 bus 5 – B-1040 Brussel
Tel: +32 (0) 10 88 72 84 - Fax: +32 (0) 10 88 79 96
www.pcb.be
Contactpersoon investeerders: Philippe Lacroix: philippe.lacroix@pcb.be

Siège social/maatschappelijke zetel S.A PCB N.V - Rond-Point Robert Schumanplein 6 bte/bus 5 Bruxelles 1040 Brussel
RPM/RPR Bruxelles/Brussel– TVA/BTW 0403.085.181 - Banque 310-0404044-28

