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Gereglementeerde informatie – voorkennis  

20 oktober 2017 – 19u. CET 

 
 

Voorgestelde kapitaalverhoging van PCB  

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen  

Ontwerp openbare overnamebieding 

 

PCB kondigt aan dat haar raad van bestuur heeft beslist om de waardering van PCB in het kader van de 

voorgestelde inbreng van de deelneming in McKesson Belgium Holdings SPRL aangehouden door OCP 

S.A.S. (“OCP”) in het kapitaal van PCB, naar boven te herzien. McKesson Belgium Holdings SPRL houdt 

alle activa van Belmedis aan die Celesio, nu McKesson Europe, heeft verworven van Welcoop in mei 2017. 

De raad van bestuur van PCB zal tijdens de buitengewone algemene vergadering voorstellen om de 

nieuwe PCB aandelen uit te geven aan een prijs van 5,87 EUR per aandeel. Deze prijs houdt een 

verhoging in van 36% ten opzichte van de voorheen voorgestelde prijs van 4,31 EUR per aandeel. 

Bijgevolg zal de raad van bestuur van PCB voorstellen om 11.348.403 nieuwe aandelen uit te geven aan 

OCP, die eveneens deel uitmaakt van McKesson Europe. OCP zal dus na de voorgestelde 

kapitaalverhoging (rechtstreeks en onrechtstreeks) 95,64% van de aandelen in PCB aanhouden. 

Nadat de verslagen betreffende de voorgestelde kapitaalverhoging zullen geactualiseerd zijn, zal PCB 

deze verslagen publiceren en de gewone en buitengewone algemene vergaderingen opnieuw 

bijeenroepen. Deze vergadering zouden moeten plaatsvinden voor het einde van dit jaar. De exacte datum 

zal worden medegedeeld na de publicatie van het nieuwe oproepingsbericht.  

 

* 

Daarenboven werd de raad van bestuur van PCB door OCP op de hoogte gebracht van haar beslissing om 

een openbare overnamebieding op alle aandelen van PCB aangehouden door de andere aandeelhouders 

te lanceren, na de goedkeuring van de voorgestelde kapitaalverhoging door de buitengewone algemene 

vergadering en nadat de inbreng in natura zal zijn verwezenlijkt. De prijs van de overnamebieding zou zich 

moeten situeren tussen een vork van 7,00 en 9,00 EUR, onder voorbehoud van de elementen 

weergegeven in de volgende paragraaf. Deze prijs zal rekening houden met mogelijke synergiën die 

zouden kunnen voortvloeien uit de samenvoeging van de activiteiten van PCB en van Belmedis, en zal een 

mogelijke premie inhouden van 25% tot 61% ten opzichte van de laatste koers van het PCB aandeel op 

Euronext Brussels (op 18 september 2017). 

Het is op dit moment voorzien dat de openbare overnamebieding wordt gelanceerd in het eerste trimester 

2018. De prijs van de openbare overnamebieding zal door de onafhankelijke expert worden gevalideerd. 

De vork waarnaar hierboven wordt verwezen is onderhevig aan mogelijke wijzigingen van de resultaten en 

van de financiële situatie van PCB (met inbegrip van de semestriële financiële informatie). 

 

 

Voor PCB, 

Philippe Lacroix, Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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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. 

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 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 86,78% in 

het kapitaal van PCB.  
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