Embargo, 12 oktober 2015 om 17u40 (Brussel)
Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT
VERRUIMING VAN DE GOEDKEURINGSCRITERIA

Alle aandelen van Solvac zijn op naam en zijn in principe voorbehouden voor natuurlijke
personen die handelen in eigen naam en voor eigen rekening. De verwerving van aandelen
door rechtspersonen en andere entiteiten die niet in strikte zin beantwoorden aan het begrip
natuurlijke persoon, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Bestuur van Solvac. Opdat deze goedkeuringsclausule tegenstelbaar zou zijn in geval van
een openbaar overnamebod op de aandelen van Solvac, heeft de Raad van Bestuur
goedkeuringscriteria vastgesteld die hij op een blijvende en niet-discriminerende wijze
toepast op elke entiteit die aandelen van Solvac wenst aan te houden.
Zo
verleent
de
Raad
van
Bestuur
goedkeuring
aan
kredietinstellingen,
beursvennootschappen en andere tussenpersonen die gevestigd zijn in de Europese Unie
en die gemachtigd zijn om rechtstreeks orders op een gereglementeerde markt uit te voeren,
ten belope van maximaal 100.000 aandelen per entiteit, om te voldoen aan de vraag van hun
cliënteel.
In een persbericht van 31 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur aangekondigd dat hij
voortaan eveneens goedkeuring zou verlenen aan maatschappen en andere verenigingen of
entiteiten zonder eigen rechtspersoonlijkheid waarvan de vennoten natuurlijke personen zijn
en die voldoen aan bepaalde andere voorwaarden.
Tijdens zijn vergadering van 22 september 2015 heeft de Raad van Bestuur beslist om zijn
goedkeuringsbeleid te versoepelen, inzonderheid door het verruimen van de categorieën van
in aanmerking komende entiteiten tot bepaalde andere structuren die courant door
natuurlijke personen worden aangewend in het kader van het beheer van hun vermogen,
namelijk trusts, stichtingen en private vermogensvennootschappen. De Raad heeft aan deze
verruiming gekoppeld aan objectieve en coherente criteria die er hoofdzakelijk op gericht zijn
om de in aanmerking komende entiteiten te beperken tot deze waarvan de vennoten of de
uiteindelijke begunstigden natuurlijke personen zijn die handelen in eigen naam en voor
eigen rekening, en om de transparantie van deze structuren en een investeringshorizon op
langere termijn te waarborgen.
De integrale tekst van deze criteria is bekendgemaakt op de website van de vennootschap
www.solvac.be/goedkeuringsbeleid.
De formulieren voor aanvragen tot goedkeuring zijn verkrijgbaar
Aandeelhouders van Solvac (contact@solvac.be).
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