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Wij zijn blij onze eerste nieuwsbrief voor te stellen. Deze is bedoeld om U altijd beter te 

informeren over onze activiteiten en over de grote gebeurtenissen die sinds het begin van  

het jaar hebben plaatsgevonden. 

Een federatie van aandeelhouders  
rond een duurzame deelneming in Solvay

30%  
van het 
kapitaal van 
Solvay  

2.528 
miljoen €  
eigen  
vermogen 

Ongeveer

14.000  

aandeelhouders

150  

miljoen €  
structurele  
financiële  
schuld  

Aandelen  
op naam  
genoteerd  
op Euronext  
Brussel 

€ 5,22 
bruto dividend betaald 
in 2018 (+ 4 % vs 2017) 

Opbrengst van    

4,7%

Dividenden 2018

De Raad van Bestuur bestaat uit 13 leden met complementaire ervaringen en 

vaardigheden. Mevrouw Aude Thibaut de Maisières is in mei 2007 toegetreden tot het 

bestuur. Zij heeft 12 jaar financiële ervaring en ondernemerscultuur bij het bedrijf gebracht. 

Mevrouw Mélodie de Pimodan volgt haar op sinds 14 mei 2019 als onafhankelijk bestuurder. 

• Advies en uitvoering van groeikapitaal 

transacties

• Ondersteuning voor ondernemers 

• Lid van de Raad van Bestuur van  

6 KMO-bedrijven in Frankrijk, België en Spanje

• Solvay Business School  

(Master in Corporate Finance) 

Deugdelijk Bestuur

Velen van jullie zijn gekomen om actief deel te nemen aan de belangrijke beslissingen van 

het bedrijf. De algemene vergadering is een bevoorrecht moment van informatie en dialoog. 

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft ingestemd met de statutenwijzigingen in 

artikel 10bis met betrekking tot het toegestaan kapitaal en artikel 10ter met betrekking tot 

de inkoop van eigen aandelen. 

Gedetailleerde resoluties, stemresultaten en presentaties zijn beschikbaar op de Solvac 

website op https://www.solvac.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen/

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering 

Solvac verwerkt uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden die verband 

houden met het beheer van het geregistreerde aandelenregister van het bedrijf, in 

overeenstemming met art. 463 van het Wetboek van vennootschappen. Deze nieuwsbrief 

komt in de context waarin deze verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

deze doeleinden. Wij nodigen U uit om ons privacybeleid te lezen dat beschikbaar is op 

https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid/ 

Klik hier om je af te melden 

SOLVAC nv 

Elyzeese Veldenstraat 43  

B – 1050 Brussel  

Voor meer informatie  
kunt U contact opnemen met : 

Tel. :    +32 2 639 66 30 

Fax :   +32 2 639 66 31  

Mail :  investor.relations@solvac.be

De nieuwe website is operationeel sinds 

12 april 2019. U vindt alle informatie over 

de aandelenkoers, de disagio, de eerdere 

dividenden en de antwoorden op uw vragen 

met betrekking tot de aankoop of verkoop van 

titels, evenals de voordelen van de registratie. 

www.solvac.be

Communicatie 

Belangrijke data

31 juli 2019 : 

Resultaten  

1ste semester 

27 augustus 2019 : 

uitkering van het 

1ste interimdividend 

boekjaar 2019 

27 december 2019 : 

uitkering van het 

tweede interimdividend 

boekjaar 2019  

www.solvac.be

Uw contactpersonen:

Ann Faseur 

+32 2 639 66 33

Anne Tilkens 

+32 2 639 66 32

Anne-Françoise Brion 

+32 2 639 66 34 


