
 

 
 
 

Brussel, 12 november 2012 om 8.30 uur 
 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
 
 
 

SOLVAC 
Tussentijdse verklaring 

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

 
SOLVAC bezit op heden 25 559 257 SOLVAY-aandelen, of 30,18% van SOLVAY (tegenover 30,15% op 
het einde van 2011). 
 
Tijdens de periode van 1 juli 2012 tot op heden en in overeenstemming met wat was aangekondigd: 
 
� SOLVAC heeft op 25 oktober 2012 een eerste dividendvoorschot uitbetaald van 2,72 EUR bruto per 

aandeel. Dit bedrag komt overeen met 60% van het afgeronde dividend van het voorgaande jaar, zoals is 
bepaald in 2006. Afhankelijk van de door de aandeelhouder uitgesproken voorkeur wat het tarief van de 
voorheffing betreft, bedraagt het nettobedrag 2,040 EUR (tarief van 25%, inclusief de bijkomende 
heffing van 4%) of 2,149 EUR (tarief van 21%).  Dit komt neer op een bruto-uitkering van 41,6 miljoen 
EUR met een overgedragen resultaat van 3,2 miljoen EUR. 

 
� De Raad van Bestuur zal het bedrag van het tweede dividendvoorschot bepalen en op 17 december 2012 

bekendmaken. 
 
� SOLVAC heeft in de betreffende periode geen SOLVAY-aandelen aangekocht of verkocht. 

 
� Op 1 september 2011, heeft SOLVAC een inkoopprogramma van eigen aandelen voor maximum EUR 3 

miljoen opgestart, na de goedkeuring door de aandeelhouders op 12 mei 2009. Tot op heden werden in 
het totaal 32 646 SOLVAC-aandelen gekocht, hetzij een investering van 2 877 704 EUR. De informatie 
in verband met het inkoopprogramma van eigen aandelen is beschikbaar in het onderdeel 
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen op www.solvac.be. 

 
Ter informatie valt te noteren dat SOLVAY op 25 oktober 2012 zijn resultaten over het derde kwartaal van 
2012 en het bedrag van het voorschotdividend voor het boekjaar 2012 heeft gepubliceerd. Het persbericht 
van SOLVAY is beschikbaar op www.solvay.com.  

 
Deze tussentijdse verklaring is goedgekeurd door de Gedelegeerde Bestuurder van SOLVAC. 
 
Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met  
 

SOLVAC nv 
Investor Relations 

Ransbeekstraat 310 
B-1120 Brussel (België) 

Tel: +32 2 264 15 01 
 
 
 

Ce communiqué est aussi disponible en français – This press release is also available in English 


