S O L V A C

NV

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
van dinsdag 8 mei 2012 om 15.30 uur
------------------------------------------------------AGENDA

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011 inclusief de verklaring van corporate
governance, verslag van de Commissaris.
De Raad van Bestuur heeft een verslag over de activiteiten voor het jaar 2011 gemaakt waarin alle
gegevens zoals vereist door de wet bevatten. De Raad heeft kennis genomen van een verslag van
de Commissaris over de jaarrekening en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.
2. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 – Verslag van de Commissaris.
De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 werden gecontroleerd en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeeld het Verslag van de Commissaris over
de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 - Toedeling van de winst en
vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de uit te keren winst over het boekjaar goed te keuren
en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR vast te stellen, d.i. 3,849 EUR netto,
onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 oktober 2011 (2,20 EUR netto) en
29 december 2011 (1,649 EUR netto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve
als dividendsaldo geldt.
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het
boekjaar 2011.
Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die
gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
5. Raad van Bestuur :
Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart,
als niet onafhankelijke Bestuurders aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Er wordt voorgesteld achtereenvolgens de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart te herkiezen
als niet onafhankelijke Bestuurders voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hun mandaat zal na de
gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.
6. Diversen.

