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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, 15 november 2013 om 17u40 

 

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 
(ongewijzigde positie sinds einde juni 2013). 
 
Tijdens de periode van 1 juli 2013 tot op heden en in overeenstemming met wat was 

aangekondigd: 
 
- Heeft SOLVAC op 26 september 2013 een eerste dividendvoorschot uitbetaald van 

2,72 EUR bruto per aandeel (2,04 EUR netto per aandeel). Dit brutobedrag komt 
overeen met afgerond 60% van het dividend van het voorgaande jaar, in 
overeenstemming met het beleid bepaald in 2006. Dit komt neer op een bruto-

uitkering van 41,5 miljoen EUR. 
  

- Zal de Raad van Bestuur het bedrag van het tweede interimdividend bepalen en 
bekend maken op 13 december 2013 om het vervolgens uit te betalen op 27 
december 2013. In overeenstemming met haar beleid om vrijwel het geheel van de 
SOLVAY-dividenden te verdelen, en rekening houdend met de beslissing van SOLVAY 

om haar dividend voor het boekjaar 2012 met 4,2% te verhogen, zou de Raad van 
Bestuur in december moeten beslissen het totale dividend voor het boekjaar 2013 te 
verhogen van 4,53 EUR naar 4,72 EUR per aandeel (of een stijging van +4,2%). Het 
tweede interimdividend zou dus 2,00 EUR bruto per aandeel bedragen.   
 

- Zijn de 15.267.881 aandelen SOLVAC sinds 1 oktober 2013 op de continumarkt van 

NYSE Euronext Brussel noteren. In het kader van deze overgang zal KBC Securities 
NV als permanente liquiditeitsverstrekker voor SOLVAC optreden in overeenstemming 
met artikel 4107 van het Boek I van het Euronext Rule Book. 

 
Ter informatie valt op te merken dat SOLVAY op 25 oktober 2013 haar resultaten voor het 
derde kwartaal van 2013 en het bedrag van het voorschotdividend voor het boekjaar 2013 

heeft gepubliceerd. Het persbericht van SOLVAY is beschikbaar op www.solvay.com. 
 
Deze tussentijdse verklaring is goedgekeurd door de Gedelegeerde Bestuurder van 
SOLVAC. 
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