Brussel, 31 augustus 2012

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De Raad van Bestuur heeft besloten om op 25 oktober 2012 een interimdividend over het
boekjaar 2012 uit te keren ten bedrage van 2,72 € bruto per aandeel. Dit komt neer op:
2,1488 € netto na afhouding van 21 % (roerende voorheffing)
2,0400 € netto na afhouding van 25 % (roerende voorheffing + bijkomende heffing),
naargelang van de voorkeur van de aandeelhouder. We herinneren er hier aan dat het
basistarief automatisch geldt voor ingezetenen van België die geen voorkeur hebben te kennen
gegeven aan de vennootschap, en voor buitenlandse aandeelhouders. Hierbij dient opgemerkt
dat de keuze van de aanslagvoet in de loop van het fiscaal jaar niet kan worden gewijzigd.
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 24 september 2012 "ex-dividend" worden
verhandeld en transacties dienen ons uiterlijk op 16 oktober 2012 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 gepaste tijd zal u een afzonderlijke afrekening ontvangen voor het bedrag dat u toekomt op
basis van de aandelen die op uw naam in ons register ingeschreven staat. 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 14 september 2012 worden beschouwd als verricht "cum dividend"
en de inkomsten zullen aan de nieuwe eigenaar toekomen

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld vanaf 17 september 2012 als "ex-dividend" worden beschouwd en het
interimdividend zal dientengevolge door ons aan de voormalige eigenaar worden uitgekeerd.
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MEDEDELING AAN ONZE NIET IN BELGIË VERBLIJVENDE AANDEELHOUDERS

Het zal u bekend zijn dat de uitbetaling van dividenden in België in principe aanleiding geeft tot een aan de
bron geheven belasting die bekend staat als de roerende voorheffing. Het voor de Solvac-dividenden toe te
1
passen tarief is 21 % .
2

Daarnaast heeft België met een aantal landen internationale belastingverdragen die veelal de voorheffing
beperken tot 15%. Dit betekent dat onze niet in België wonende aandeelhouders, die aan de voorwaarden
voldoen opdat deze overeenkomsten ook voor hen zouden gelden, dit lichter belastingtarief kunnen
aanvragen.
Voor het nettodividendvoorschot van 2,1488 €, dat overeenkomt met een brutodividend van 2,72 €, kan de
3
belastingvermindering oplopen tot 0,1632 € per aandeel .
De procedure om deze belastingvermindering te verkrijgen is geregeld door middel van een akkoord tusen
beide landen die de overeenkomst hebben gesloten. Hier volgen de belangrijkste stappen die de
aandeelhouder dient te zetten.
1. Vraag tot terugbetaling
De algemene regel is dat de belastingvermindering die voortvloeit uit de overeenkomst in de vorm van een
terugbetaling dient aangevraagd aan het Centrale Taxatiekantoor Buitenland, Kruidtuinlaan 50, bus 3429 B-1000 Brussel. Hiertoe dient u bij deze dienst het formulier nummer 276 Div. AUT aan te vragen. Dit
formulier kan u ook van onze site downloaden op het adres: http://www.solvac.be/dividenden door te klikken
op de link : Formulier 276 Div Aut.
De beide delen van dit formulier dienen correct ingevuld en ondertekend te worden. Vervolgens dienen ze
te worden voorgelegd aan de buitenlandse taxatiedienst waarvan de aanvrager afhangt. De ter zake
bevoegde ambtenaar geeft hem het eerste deel van het document terug en behoudt het tweede. Het eerste
deel dient de belanghebbende te sturen naar de dienst waarvan het adres hierboven vermeld staat, met
daarbij voor de aandelen op naam, zoals de Solvac-aandelen, als bijlage de dividendafrekening die de
Vennootschap enkele dagen voor de uitbetaling van het dividend heeft gestuurd.
2. Aanvraag tot verminderde inhouding aan de bron
De Vennootschap is gerechtigd om zelf de laastenverlichting door te voeren voor de dividenden voor
aandelen op naam.
In dit geval dient de belanghebbende het eerste deel van het formulier nr. 276 Div. AUT correct ingevuld,
ondertekend en goedgekeurd te bezorgen aan Solvac uiterlijk binnen de 10 dagen na de uitbetaling. Deze
tijdsspanne kan onder geen beding worden verlengd. De Vennootschap zal aan de afzender elk document
dat niet correct is ingevuld of dat haar te laat bereikt, moeten terugsturen.
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De bijkomende heffing op roerende inkomsten is niet van toepassing op niet-ingezetenen van België.
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Een beperking tot 15% geldt voor volgende landen : Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigde Staten, Zweden en
Zwitserland.
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Een beperking tot 10% geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, China, Hongarije, Koeweit, Mauritius, Polen,
Roemenië en Rusland; de belastingverlaging kan tot 0,2992 € per aandeel bedragen.

