Brussel, 31 augustus 2011

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De Raad van Bestuur heeft besloten om op 27 oktober 2011 een interimdividend over het
boekjaar 2011 uit te keren, na inhouding van de roerende voorheffing, ten belope van 2,20 €
per aandeel.
Voor de betaling van de hierboven vermelde inkomsten hoeft de aandeelhouder niets te doen.
Ze gebeurt op de door hem gekozen wijze.
Op de Beurs (*) zullen de aandelen vanaf maandag 26 september 2011 "ex-dividend" worden
verhandeld en transacties dienen ons uiterlijk op 18 oktober 2011 te worden meegedeeld. Iedere
transactie die op die datum nog niet geregistreerd is, zal moeten worden teruggevorderd
(aankoop) of teruggegeven (verkoop) door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft
verricht.
Te gelegener tijd zal u een afzonderlijke afrekening ontvangen voor het bedrag dat u toekomt uit
hoofde van de aandelen die op uw naam in ons registers ingeschreven zijn. Voor zover nodig,
herinneren wij u eraan dat die afrekening als bewijsstuk geldt, dat eventueel dient te worden
voorgelegd om het bedrag van uw inkomsten te staven.
Als u niet in België verblijft, raden wij u dringend aan de mededeling op de keerzijde te lezen.
Hoogachtend,

Voorzitter

____________________________
(*)

Voor overdrachten buiten beurs (bijvoorbeeld schenking, successie en opsplitsing van het eigendomsrecht ...) :

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld uiterlijk op 16 september 2011 worden beschouwd als verricht "cum dividend"
en de inkomsten zullen aan de nieuwe eigenaar toekomen

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld vanaf 19 september 2011 als "ex-dividend" worden beschouwd en het
interimdividend zal dientengevolge door ons aan de voormalige eigenaar worden uitgekeerd.

Keienveldstraat 58 – 1050 Brussel
Tel + 32 (0)2 509 63–09 - Fax + 32 (0)2 509 64 30 – Brussel, RPR 423.898.710
I B A N B E 1 7 2 1 0 0 0 4 8 7 6 0 2 1 – BIC G E B A B E B B

MEDEDELING AAN ONZE AANDEELHOUDERS NIET IN BELGIË VERBLIJVEN

Zoals U weet zijn onze dividenduitkeringen in België in principe onderworpen aan een bronbelasting (de
zogenaamde roerende voorheffing). Voor de Solvac-dividenden is de aanslagvoet 15 %.
België heeft met een groot aantal vreemde landen fiscale akkoorden die de last van deze voorheffing
beperken.
Weliswaar is de gebruikelijke aanslagvoet voor individuele aandeelhouders 15%, zodat internationale
conventies gewoonlijk geen vermindering van de roerende voorheffing voor Solvac-aandeelhouders
aanvaarden.
__________________________________

NB: De conventies met enkele landen voorzien nietemin in een aanslagvoet van 10% voor dividenden die
een Belgische vennootschap uitbetaald aan haar aandeelhouders in die landen. Het gaat om het Verenigd
Koninkrijk, Bulgarij, Cjina, Hongarije, Koeweit, Mauritius, Polen, Roemenië en Rusland. Onze
aandeelhouders die niet in Blegië verblijven en die voldoen aan de voorwaarden opdat deze
overeenkomsten ook voor hen zouden gelden, kunnen dus de winst uit deze lastenverlichting tot 10%
opeisen.
Voor het interimdividend voor een bruto bedrag van 2,5882 €, na aftrek van de roerende voorheffing van
0,3882 €, komt het netto uit te betalen bedrag op 2,20 €, wat een mogelijke belastingvermindering van
0,1294 € per aandeel oplevert.
De procedure die dient gevolgd te worden om de betreffende vermindering te genieten, werd geregeld door
een overeenkomst tussen de overheden van de twee landen die het verdrag gesloten hebben. Hier vindt U
de belangrijkste informatie hieromtrent.
In de regel is het voordeel van de overeenkomst verkrijgbaar middels een aanvraag tot terugbetaling aan
het Centrale Taxatiekantoor “Buitenland”, Koning Albert II laan, 33 (North Galaxy Toren B 7 1030 Brussel.
Hiervoor heeft de aanvrager het formulier 276 Div. AUT nodig (met uitsluiting van ieder ander formulier). De
twee luiken van dit formulier moeten behoorlijk worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moeten zij ter
ondertekening voor visum worden voorgelegd aan de taxatiedienst het land van de aanvrager. De
bevoegde ambtenaar bezorgt het eerste luik van het document terug aan de aanvrager en bewaart het
tweede luik. Het eerste luik stuurt men naar de Controleur van wie het adres hierboven opgegeven is,
samen met de afrekening van het dividend die enkele dagen voor de betaalbaarstelling van het dividend
door de Vennootschap wordt toegestuurd.
Waanner het gaat om dividenden van aandelen op naam, zoals in het onderhavige geval, is de
Vennootschap bevoegd om de belastingverlaging zelf toe te passen. Zij mag dit echter slechts doen onder
de uitdrukkelijke voorwaarde dat haar het eerste luik van het formulier 276 DIV. AUT., behoorlijk ingevuld,
ondertekend en geviseerd toekomt binnen tien dagen na de datum van betaalbaarstelling van de
inkomsten. Deze termijn mag onder geen enkel beding overschreden worden. Elk onnauwkeurig ingevuld of
laattijdig ingediend document, wordt bijgevolg door de Vennootschap aan de afzender teruggestuurd.

