
Om geldig te zi jn moet deze volmacht in het bezit  van SOLVAC NV zijn 
uiterl i jk op 11 november 2015 

 
V O L M A C H T 

 
 

Ik, ondergetekende 
 
 
 
 
 
Heden houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde van 
SOLVAC NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elyzeese Veldenstraat 43 te 1050 Brussel, verklaar de 
volmacht te geven, aan:  
 
Naam, voornaam: 
Adres: 
 
of bij diens ontstentenis, aan de Heer Jacques Lévy-Morelle, 
ieder met recht van overdracht van volmacht, 
 
OPMERKINGEN: 
Een aandeelhouder kan slechts één volmachtdrager aanstellen behoudens de uitzonderingen bepaald in artikel 
547bis van het Wetboek van Vennootschappen. De volmachtdrager moet niet noodzakelijk aandeelhouder zijn. 
Het is aanbevolen om de volgende personen niet als volmachtdrager aan te stellen: de Voorzitter van de algemene 
vergadering, de leden van de Raad van Bestuur van SOLVAC nv, een ouder of echtgenoot van een Bestuurder van 
SOLVAC N.V., noch andere personen die mogelijk in een belangenconflict verkeren zoals bedoeld in artikel 547bis, 
§4 van het Wetboek van Vennootschappen. 
Deze volmacht is onherroepelijk. Aandeelhouders die een volmacht verleend hebben mogen nog steeds de 
algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen maar zullen niet worden toegestaan om in persoon te stemmen. 
 
OM  
A.  me te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van SOLVAC nv die zal doorgaan op dinsdag 

17 november 2015 om 16.30 uur in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te 1000 Brussel en namens 
mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.  
Gelieve bij ontstentenis van een precisering van de stemrichting voor één of meer voorgestelde besluiten of indien de 
gegeven instructies om één of andere reden niet duidelijk zijn, dit dan als een specifieke instructie te beschouwen om 
een stem ten gunste van het (de) voorgestelde besluit(en) uit te brengen. 
  
  
I. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal 

 
De Raad van Bestuur heeft de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal zal kunnen 
gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet in een bijzonder verslag opgesteld 
overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.. 
 
Het verslag is gepubliceerd op de website van Solvac NV. Het verslag werd eveneens aan de houders van 
aandelen op naam ter beschikking gesteld. 
 
Dit agendapunt behoeft geen specifiek besluit.  

 
 

II. Wijziging van de statuten betreffende het toegestane kapitaal 
  

In overeenstemming met het bovenvermelde bijzondere verslag wordt voorgesteld om een nieuwe paragraaf 4bis 
aan artikel 10bis van de statuten toe te voegen, die luidt als volgt: 

 
« Onverminderd de voorgaande paragrafen 2 tot en met 4, is de Raad van Bestuur overigens, om volledig in te 
tekenen op de kapitaalverhoging van SOLVAY NV die bestemd is om de overname van Cytec Industries Inc. 
gedeeltelijk te financieren of te herfinancieren, gemachtigd om (i) het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap te verhogen voor een maximum bedrag van 65.000.000 euro (exclusief uitgiftepremie) en (ii) alle 
voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van nieuwe aandelen en hun plaatsing goed te keuren. Deze 

 



machtiging wordt toegekend aan de Raad van Bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, 
indien de Raad van Bestuur op die datum niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, 
desgevallend voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de Raad van Bestuur. Elke kapitaalverhoging die door 
de Raad van Bestuur wordt beslist in het kader van het toegestane kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het 
wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht. » 

VOOR  TEGEN ONTHOUDING  
 
III. Wijzigingen van de statuten betreffende de versoepeling van de voorwaarden voor het aanhouden van het Solvac-
aandeel 
 

Overeenkomstig de nota aangenomen door de Raad van Bestuur op 1 oktober 2015, wordt voorgesteld de 
artikelen 7 en 8 van de statuten te wijzigen als volgt: 

 

 III.1. In artikel 7 worden de paragrafen a), b) en c) vervangen als volgt: 

“a)   De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen die handelen voor eigen 
rekening. 

b)   De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in 
paragraaf d) worden aangehouden mits voorafgaande goedkeuring van deze personen 
overeenkomstig artikel 8.  

c)   De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op converteerbare obligaties of 
obligaties met warrant uitgegeven door de Vennootschap.” 

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING  
 

III.2. In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: 

“Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 mag enkel 
aandelen aanhouden mits voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstrekte 
meerderheid van stemmen beslist.”; 

2° in de eerste zin van het derde lid worden de woorden “voor het geheel of voor een deel van de 
bedoelde aandelen” geschrapt; 

3° het vierde lid wordt aangevuld met de volgende zin: 

“Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door hem vereiste verantwoordingsstukken.”; 

4° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: 

“Indien de Raad van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de aanvrager een 
schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of documenten te bezorgen.  In dit geval begint de 
termijn van zestig dagen te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of 
documenten.”; 

5° in de eerste zin van het achtste lid worden de woorden “en op de snelst mogelijke wijze” geschrapt; 

6° het artikel wordt aangevuld met vier leden, luidende: 

“De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door 
de Raad van Bestuur.  Zij dienen de Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens 
die zij in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld.  De Raad van Bestuur kan elk nuttig 
onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden.  Te dien einde 
dienen de goedgekeurde personen aan de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee 
te delen binnen de door de Raad vastgestelde termijn. 

Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon niet langer voldoet aan de 
goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen 
binnen de vastgestelde termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze persoon 
worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad waarin wordt vastgesteld dat aan de 
genoemde voorwaarden wordt voldaan, of tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon 
of aan een goedgekeurde persoon. 



De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde 
personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen 
aangehouden door goedgekeurde personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen 
uitgegeven door de Vennootschap overschrijdt. 

Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%) wordt geen rekening gehouden met 
de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben 
goedgekeurd teneinde  hen toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt 
te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting van plaatsing van 
aandelen.  De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid om te dien einde goedkeuring te verlenen aan 
financiële tussenpersonen niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens.” 

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING  
 

 III.3. In artikel 8 van de Nederlandse versie van de statuten wordt het woord “toestemming” telkens vervangen 
door het woord “goedkeuring”. 

 
VOOR  TEGEN  ONTHOUDING  

 
IV. Toekenning van bevoegdheden 
 

Er wordt voorgesteld om aan Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid to subdelegatie, 
alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en 
andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering. 
 

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING  
 
Ik noteer dat ik op de algemene vergadering zal vertegenwoordigd worden voor het totale aantal aandelen dat geregistreerd 
is op mijn naam op de registratiedatum van 3 november 2015 om middernacht.  
 
Indien na de datum van deze volmacht, nieuwe voorstellen tot besluit werden toegevoegd op vraag van de aandeelhouders 
overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de volmachtdrager de toestemming, in 
overeenstemming met het artikel 533ter, §4, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen, om afstand te nemen van 
eventuele steminstructies van de volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies de belangen van de volmachgever 
mogelijk schade kan berokkenen.  
 
Indien, na de datum van deze volmacht, op vraag van de aandeelhouders nieuwe te behandelen onderwerpen in de agenda’s 
worden opgenomen overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen: 
 -  heeft de volmachtdrager de toestemming om over nieuw(e) onderwerp(en) die in de agenda’s opgenomen worden te 
stemmen (*); 
 -  mag de volmachtdrager niet stemmen over het/de nieuwe onderwerp(en) die in de agenda’s opgenomen worden(*).  
 
B. deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te brengen en 

de akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen;  
 
C. in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met voorafgaande belofte van 

bekrachtiging. 
 
SOLVAC NV moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van deze volmacht, volledig ingevuld en 
ondertekend. De volmacht kan haar worden meegedeeld hetzij per post naar Solvac NV, Algemene Vergadering, 
Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel,  
hetzij per elektronisch mail aan ag.solvac@solvac.be,  
hetzij per fax nummer + 32 (0)2 264 37 67.  
 
   Opgesteld te  ,op   2015. 
 
 
   Handtekening(en) moet worden voorafgegaan door de met de 
    hand geschreven vermelding “Goed voor volmacht “. 
 
 
---------------------- 
(*)  Schrap de overbodige vermeldingen. Bij gebrek aan schrapping zal de volmachtdrager zich onthouden bij het stemmen over de nieuwe 
onderwerpen die werden bijgevoegd aan de agenda. 


