OCP S.A.,
société anonyme naar Frans recht,
met statutaire zetel te 2, rue Galien, 93400 Saint-Ouen (Frankrijk),
ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van Bobigny (Frankrijk)
onder het nummer SIREN 345 277 917

Openbaar uitkoopbod op de aandelen die nog niet in het bezit zijn van
OCP S.A. of van de personen die met haar in onderling overleg handelen, in
PCB NV,
naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
met statutaire zetel te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
403.085.181.

Persbericht met toepassing van artikel 11 van de Wet van 1 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen

Op 22 november 2018 heeft OCP S.A. aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) haar voornemen bekend gemaakt om een openbaar uitkoopbod uit
te brengen op alle aandelen van PCB NV (met statutaire zetel te Robert
Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel, en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 403.085.181) die nog niet in bezit zijn van OCP
S.A. of de personen die handelen in onderling overleg met OCP S.A. overeenkomstig
artikel 513 §1 vierde lid, zijnde 739.552 aandelen (of 4,36% van het kapitaal), tegen
EUR 8,40 per aandeel.
Op 25 maart 2019 heeft de FSMA het prospectus en het memorie van antwoord
goedgekeurd.
Het prospectus en het aanvaardingsformulier kunnen kosteloos worden verkregen op
eenvoudig verzoek aan PCB via e-mail (arnaud.berken@mckesson.eu) of via
telefoonnummer +32-10-88.72.84.
De elektronische versies van het prospectus en het aanvaardingsformulier zijn ook te
vinden op:
-

https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectusoverview (Nederlands en Frans);

-

www.kbc.be (Nederlands en Frans);

-

www.cbc.be/ (Frans);

-

www.bolero.be/fr/ (Frans);

-

www.bolero.be/nl (Nederlands);

-

op de website van de Bieder (www.ocpsa.fr) of

-

van PCB (www.pcb.be).

Op verzoek zijn het prospectus en het aanvaardingsformulier ook kosteloos
verkrijgbaar bij:

-

de bankkantoren van KBC Bank NV of CBC Banque SA, of

-

via telefoon bij KBC Bank NV op +32 78 15 21 53 (Nederlands en Frans), bij
CBC Banque SA op +32 (0)800 90 020 (Frans) of bij Bolero op +32 32 83 29
81 (Nederlands en Frans).

De aanvaardingsperiode zal geldig zijn van 29 maart 2019, vanaf 9.00 uur (tijd in
Brussel), tot (en met) 26 april 2019 om 15.00 uur (tijd in Brussel).
Overeenkomstig de reglementeering is de bieder gehouden om de prijs uiterlijk op
de tiende werkdag na de publicatie van de resultaten van het bod te betalen. De
publicatie van de resultaten moet binnen de vijf werkdagen gebeuren die op de
aanvardingsperiode van het bod volgen. OCP S.A. gaat ervan uit (ten indicatieve
titel) dat de publicatie zal gebeuren op 3 mei 2019 en dat de betaling zal gedaan
worden op 10 mei 2019.

Namens OCP S.A.
Laurent Gisquel
Président du conseil d’administration
Directeur Général
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