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                                                                                          GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

                                                      10 mei 2012, 08 uur 30 (Brussel) 
 

SOLVAC 

Tussentijdse verklaring  

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. 

 
Op de datum van vandaag bezit Solvac 25.559.257 Solvay-aandelen, ofwel 30,18% van Solvay (te vergelijken met 
30,15% eind 2011).  
 
Voor de periode die gaat van 1 januari 2012 tot vandaag en in overeenstemming met wat was aangekondigd, geldt 
wat volgt:  
 

- Solvac heeft een brutodividend ontvangen van 30,6 miljoen EUR (dividendvoorschot van Solvay van 1,20 
EUR bruto per aandeel, voor het boekjaar 2011 en uitbetaald op 19 januari 2012). Het zal het saldo van het 
Solvay-dividend ontvangen op 15 mei 2012. Het bedraagt 1,8667 EUR bruto per aandeel (en is dus 
ongewijzigd in vergelijking met het boekjaar 2010), wat neerkomt op een brutodividend  van 47,7 miljoen 
EUR;  
 

- de algemene vergadering van 8 mei 2012 heeft het dividend van Solvac goedgekeurd voor het boekjaar 
2011 (1

e
 voorschot van 2,59 EUR bruto per aandeel, uitbetaald per 27 oktober 2011) en het 2

e
 voorschot 

als saldo van 1,94 EUR bruto per aandeel, uitbetaald op 29 december 2011. Dit vertegenwoordigt een 
cash-uitgave van 69,3 miljoen EUR (met inbegrip van de roerende voorheffing); 
 

- op dit ogenblik, bedraagt het aantal teruggekochte eigen aandelen (sinds de lancering van het programma 
op 1 september 2011) 19 225 aandelen. Dit vertegenwoordigt een investering van 1.628.197 EUR. 
Gedetailleerde informatie over de terugkoop van aandelen vindt men in de persberichten die ter 
beschikking staan op de internetsite www.solvac.be/nl/terugkoop-van-eigen-aandelen. 

   
 
Ter informatie valt nog te melden dat SOLVAY zijn resultaten over het 1

e
 kwartaal 2012 op 7 mei 2012 heeft 

bekendgemaakt. Het persbericht van SOLVAY is beschikbaar op www.solvay.com. 
 
Deze tussentijdse verklaring is goedgekeurd door de Afgevaardigd-Bestuurder van SOLVAC. 
 
Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met 

 

SOLVAC nv 
Investor Relations 
(Solvay Campus) 

Ransbeekstraat 310 
1120 Brussel 

Tel: +32 2 264 21 11 
Fax: +32 2 264 16 09 

 


