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Versoepeling van de voorwaarden tot het aanhouden van het aandeel
Er wordt aan herinnerd dat de aandelen Solvac allen op naam zijn.
Ze kunnen in principe enkel worden aangehouden door natuurlijke personen.
De statuten van Solvac voorzien dat elke overdracht aan een rechtspersoon of aan entiteiten die
verwant zijn met rechtspersonen (“nominees”, “trustees”, stichtingen,

gemeenschappelijke

beleggingsfondsen en beleggingsclubs, welke hun rechtsvorm ook moge zijn, alsmede alle
verenigingen of lichamen al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die niet in de strengste zin van het
woord beantwoorden aan het begrip natuurlijke persoon en die voor eigen rekening en als werkelijke
eigenaars handelen, zoals uiteengezet in de statuten), onderworpen is aan de voorafgaandelijke
goedkeuring door de raad van bestuur. Tegen deze statutaire goedkeuringsclausule kan verzet
worden aangetekend in het geval van een publiek overnamebod, overeenkomstig artikel 512 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur heeft onlangs beslist om haar goedkeuringspolitiek te versoepelen.
Behoudens de beursvennootschappen, kredietinstellingen en andere tussenpersonen die gemachtigd
zijn om direct orders op een gereglementeerde markt uit te voeren, die gevestigd is in de Europese
Unie, die aandeelhouder kunnen worden ten belope van maximaal 100.000 aandelen, om te voldoen
aan de vraag van hun cliënteel en met de bedoeling de liquiditeit van het aandeel te verhogen, kan de
raad van bestuur nu ook beslissen om haar goedkeuring te verlenen aan vennootschappen van
gemeen recht of andere entiteiten of verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben en die
beantwoorden aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
(i) het doel is beperkt tot het aanhouden van aandelen Solvac, en in voorkomend geval aandelen
Solvay;
(ii) het aantal vennoten is beperkt tot 10 natuurlijke personen (waarvan de identiteit zal moeten
worden gepreciseerd);
(iii) de statuten of andere akte die de entiteit reguleert staat de overdracht van de aandelen enkel
toe aan natuurlijke personen;
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(iv) de statuten of andere akte die de entiteit reguleert kunnen enkel worden gewijzigd bij
unanimiteit; en
(v) een maximumdrempel van 5% met betrekking tot het aanhouden van aandelen uitgegeven
door Solvac, hetzij individueel, hetzij in samenspraak met andere niet gepersonnaliseerde
entiteiten (ervan uitgaand dat een enkele natuurlijke persoon, in zijn hoedanigheid van
vennoot van meerder entiteiten, nooit meer dan 5% van het kapitaal van Solvac kan
aanhouden).

