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SOLVAC : Tussentijdse verklaring 
 
 

 
Momenteel heeft Solvac 25.578.267 Solvay-aandelen, of 30,20% van Solvay (stabiel in vergelijking met einde 
2014).  
 
In de periode van 1 januari 2015 tot op vandaag en in overeenstemming met wat werd aangekondigd: 
 
- heeft Solvac een brutodividend ontvangen van 34,1 miljoen EUR (Solvay-interimdividend van 1,33(*) EUR 

bruto per aandeel, opgenomen in 2014 en uitgekeerd op 22 januari 2015). Het saldo van het Solvay-
dividend (2,06(*) EUR bruto per aandeel) ontvangt men op 19 mei 2015, meer bepaald een brutodividend 
van 52,9 miljoen EUR. 

 
(*) met herhaling van de laatste decimaal      

 
- heeft de Algemene Vergadering van 12 mei 2015 het dividendbedrag dat door Solvac betaald werd voor het 

boekjaar 2014, goedgekeurd (eerste voorschot van 2,83 EUR bruto per aandeel uitgekeerd op 25 
september 2014 en tweede voorschot, dat als saldo geldt, van 1,89 EUR bruto per aandeel uitgekeerd op 
29 december 2014). Dit stelt een uitgaande kasstroom voor van 72,1 miljoen EUR (inclusief de roerende 
voorheffing).  

 
Voor 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat het eerste dividendvoorschot zal worden uitgekeerd op 
27 augustus 2015 en het tweede dividendvoorschot op 24 december 2015.  

 
 
Sinds 1 januari 2015 heeft Solvac geen eigen aandelen meer aangekocht. 
 
Ter informatie vermelden we ook dat Solvay haar resultaten van het eerste kwartaal 2015 gepubliceerd heeft 
op 6 mei 2015. Het persbericht van Solvay is beschikbaar op www.solvay.com. 
 
Deze tussentijdse verklaring werd goedgekeurd door de afgevaardigde bestuurder van Solvac.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 SOLVAC N.V. 
 Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel 
 Tel.: 32/2/639.66.30 
 Fax: 32/2/639 66 31 
 Mail: Investor.relations@solvac.be 
 
 

Ce communiqué de presse est aussi disponible en français - This press release is also available in English 
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