
     Brussel, 1 oktober 2015 
Nieuwe versie van 18 april 2019 

 

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN 

VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL 

 

Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvac-
aandelen op naam zijn en in principe zijn voorbehouden voor natuurlijke personen. 

Elke overdracht of overgang aan een rechtspersoon of aan een daarmee gelijkgesteld persoon 
(“nominees”, “trustees”, stichtingen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en 
beleggingsclubs, ongeacht hun rechtsvorm, alsmede alle andere verenigingen of entiteiten, al 
dan niet met rechtspersoonlijkheid, die niet in de strikte zin beantwoorden aan het begrip 
natuurlijke personen die voor eigen rekening en als werkelijke eigenaars handelen) is 
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.  Krachtens artikel 
10bis, §3, eerste lid, van de statuten, geldt dit eveneens voor elke inschrijving op nieuwe 
aandelen door een dergelijke persoon. 

Deze statutaire goedkeuringsclausule is overeenkomstig artikel 512 van het Wetboek van 
vennootschappen tegenstelbaar in geval van een openbaar overnamebod.  De Raad van 
Bestuur verleent of weigert immers zijn goedkeuring op grond van vooraf bepaalde 
objectieve criteria die aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn 
meegedeeld, en die zijn opgenomen in de verklaring van deugdelijk bestuur van de 
vennootschap.  De Raad van Bestuur past deze goedkeuringsregels op een blijvende en niet-
discriminerende wijze toe. 

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 structuren die courant door natuurlijke 
personen worden aangewend in het kader van het beheer van hun vermogen.  Terzelfder tijd 
is  deze verruiming gekoppeld aan criteria die moeten zorgen voor de transparantie van deze 
structuren en een investeringshorizon op langere termijn. 

Zo zal de Raad van Bestuur voortaan goedkeuring kunnen verlenen aan entiteiten die tot één 
van de volgende categorieën behoren en beantwoorden aan de hierna bepaalde voorwaarden.  
Deze omvatten de specifieke voorwaarden voor elke categorie (afdeling I) en deze 
opgenomen in de gemeenschappelijke bepalingen (afdeling II). 

I. Categorieën van in aanmerking komende entiteiten 

1. Financiële tussenpersonen 

Goedkeuring kan worden verleend aan in de Europese Unie gevestigde kredietinstellingen, 
beursvennootschappen en andere tussenpersonen die gemachtigd zijn om rechtstreeks 
orders op een gereglementeerde markt uit te voeren: 

(a) hetzij ter bevordering van de liquiditeit van het Solvac-aandeel, tot een maximum van 
100.000 aandelen per entiteit, 
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(b) hetzij in het kader van een vaste overname of een andere plaatsing van nieuwe 
aandelen uitgegeven door Solvac, voor zover deze aandelen worden overgedragen aan 
natuurlijke personen of goedgekeurde entiteiten binnen een termijn van drie 
maanden, 

op voorwaarde dat de betrokken financiële tussenpersoon de stemrechten verbonden aan de 
Solvac-aandelen die hij aanhoudt, niet uitoefent. 

2. Maatschappijen 

Goedkeuring kan worden verleend aan maatschappijen en andere verenigingen of entiteiten 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid die beantwoorden aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden:1 

(a) de entiteit is opgericht naar het recht van één van lidstaten van de Europese Unie of 
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en 
heeft haar zetel van werkelijke leiding in één van deze Staten; 

(b) de belangrijkste activiteit van de entiteit bestaat in het verwerven, aanhouden, 
beheren en te gelde maken van een vermogen samengesteld uit effecten en, in 
voorkomend geval, onroerende goederen; 

(c) alle vennoten zijn natuurlijke personen die handelen in eigen naam en voor eigen 
rekening, en van wie de identiteit aan Solvac moet worden meegedeeld;2 

(d) het aantal vennoten is beperkt tot 15, met dien verstande dat de mede-eigenaars van 
aandelen en, in geval van de voortzetting van de entiteit na het overlijden van een 
vennoot, diens erfgenamen slechts als één persoon worden geteld; 

(e) Solvac-aandelen en, in voorkomend geval, Solvay-aandelen maken een belangrijk 
deel uit van het vermogen aangehouden door de entiteit (waarbij dit criterium in 
ieder geval wordt geacht te zijn vervuld wanneer de marktwaarde van deze aandelen 
20% of meer van de inventariswaarde van genoemd vermogen vertegenwoordigt of 
ten minste 2.500.000 euro bedraagt); bij gebrek daaraan verbindt de entiteit er zich 

                                                        
1  Deze voorwaarden zijn versoepeld in vergelijking met de voorwaarden aangekondigd in een persbericht 

van 31 maart 2014.  De aangepaste voorwaarden gelden vanaf de datum van bekendmaking ervan, 
namelijk 12 oktober 2015, en zijn van toepassing zowel op de op die datum lopende aanvragen tot 
goedkeuring als op de reeds vóór die datum goedgekeurde entiteiten (voor wat de voorwaarden betreft 
waaraan blijvend moet worden voldaan voor het behoud van de goedkeuring). 

2  In afwijking van dit punt (c), kunnen de aandelen eveneens worden aangehouden door trusts, 
stichtingen of private vermogensvennootschappen die (i) zelf werden goedgekeurd of (ii) beantwoorden 
aan de voorwaarden bepaald in onderstaande punten I.3, I.4 of I.5 andere dan deze bepaald in de punten 
I.3(f), I.4(f) of I.5(f), met dien verstande dat private vermogensvennootschappen zelf volledig moeten 
voldoen aan de voorwaarde bepaald in punt I.5(d), zonder afwijking.  Bijgevolg zal de Raad van Bestuur 
geen goedkeuring verlenen aan complexe structuren met meer dan twee niveaus. 

Bovendien is deze afwijking niet van toepassing indien de som van de Solvac-aandelen aangehouden 
door de entiteit waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, en door haar vennoten die trusts, stichtingen of 
private vermogensvennootschappen zijn, de drempel van 7,5% bedoeld in onderstaand punt (f) 
overschrijdt. 
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toe om de Solvac-aandelen te behouden gedurende ten minste 24 maanden te 
rekenen vanaf de verwerving ervan; 

(f) de entiteit houdt niet meer aan dan 7,5% van het totaal aantal aandelen uitgegeven 
door Solvac; 

(g) de statuten of andere akte die de entiteit beheerst, bevatten geen bepalingen die in 
strijd zijn met bovenvermelde punten (a) tot (f).3 

3. Trusts 

Goedkeuring kan worden verleend aan trusts die beantwoorden aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden: 

(a) de trust beantwoordt aan de kenmerken bepaald in artikel 2 van het Verdrag van Den 
Haag van 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de 
erkenning van trusts; de trust wordt beheerst door het recht van één van de lidstaten 
van de Europese Unie of van de OESO en heeft zijn werkelijke zetel van bestuur in 
één van deze Staten; 

(b) de insteller of instellers zijn natuurlijke personen; 

(c) het doel van de trust is het beheer, in het belang van één of meerdere bepaalde 
begunstigden, van effecten en, in voorkomend geval, van onroerende goederen die 
door de insteller of instellers in trust zijn gesteld en die oorspronkelijk deel uitmaken 
van hun privévermogen; 

(d) alle begunstigden zijn natuurlijke personen die handelen in eigen naam en voor eigen 
rekening, en van wie de identiteit aan Solvac moet worden meegedeeld; 

(e) het aantal begunstigden is beperkt tot 15, met dien verstande dat, in geval van de 
voortzetting van de trust na het overlijden van een begunstigde, diens erfgenamen 
slechts als één persoon worden geteld; 

(f) Solvac-aandelen en, in voorkomend geval, Solvay-aandelen maken een belangrijk 
deel uit van het trustvermogen (waarbij dit criterium in ieder geval wordt geacht te 
zijn vervuld wanneer de marktwaarde van deze aandelen 20% of meer van de 
inventariswaarde van het trustvermogen vertegenwoordigt of ten minste 2.500.000 
euro bedraagt); bij gebrek daaraan verbindt de trustee er zich toe om de Solvac-
aandelen te behouden gedurende ten minste 24 maanden te rekenen vanaf de 
verwerving ervan; 

                                                        
3  Bij wijze van overgangsmaatregel kan, wanneer de goedkeuring wordt aangevraagd tussen 12 oktober 

2015, datum van bekendmaking van de nieuwe goedkeuringsregels, en 31 december 2015, de entiteit in 
kwestie worden goedgekeurd indien haar vennoten er zich toe verbinden om haar statuten of de akte die 
de entiteit beheerst, in overeenstemming te brengen met dit punt (g) en om de wijzigingsakte aan Solvac 
mee te delen vóór 1 mei 2016. 
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(g) de trust houdt niet meer aan dan 7,5% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door 
Solvac; 

(h) de akte die de trust beheerst, bevat geen bepalingen die in strijd zijn met 
bovenvermelde punten (a) tot (g).4 

4. Stichtingen 

Goedkeuring kan worden verleend aan stichtingen die beantwoorden aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden: 

(a) de stichting is opgericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie 
of van de OESO en heeft haar werkelijke bestuurszetel in één van deze Staten; 

(b) de stichter of stichters zijn natuurlijke personen; 

(c) de stichting heeft als doel het beheer, ten behoeve van één of meerdere bepaalde 
personen, van effecten en, in voorkomend geval, van onroerende goederen die door 
de stichter of stichters zijn ingebracht en die oorspronkelijk deel uitmaken van hun 
privévermogen; 

(d) alle begunstigden zijn natuurlijke personen die handelen in eigen naam en voor eigen 
rekening, en van wie de identiteit aan Solvac moet worden meegedeeld; 

(e) het aantal begunstigden is beperkt tot 15, met dien verstande dat in geval van de 
voortzetting van de stichting na het overlijden van een begunstigde, diens 
erfgenamen slechts als één persoon worden geteld; 

(f) Solvac-aandelen en, in voorkomend geval, Solvay-aandelen maken een belangrijk 
deel uit van het vermogen aangehouden door de stichting (waarbij dit criterium in 
ieder geval wordt geacht te zijn vervuld wanneer de marktwaarde van deze aandelen 
20% of meer van de inventariswaarde van dat vermogen vertegenwoordigt of ten 
minste 2.500.000 euro bedraagt); bij gebrek daaraan verbindt de stichting er zich toe 
om de Solvac-aandelen te behouden gedurende ten minste 24 maanden te rekenen 
vanaf de verwerving ervan; 

(g) de stichting houdt niet meer aan dan 7,5% van het totaal aantal aandelen uitgegeven 
door Solvac; 

(h) de statuten van de stichting bevatten geen bepalingen die in strijd zijn met 
bovenvermelde punten (a) tot (g).5 

                                                        
4  De overgangsmaatregel omschreven in voetnoot 3 is mutatis mutandis van toepassing. 

5  De overgangsmaatregel omschreven in voetnoot 3 is mutatis mutandis van toepassing. 
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5. Private vermogensvennootschappen 

Goedkeuring kan worden verleend aan private vermogensvennootschappen die 
beantwoorden aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

(a) de vennootschap is opgericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese 
Unie of van de OESO en heeft haar zetel van werkelijke leiding in één van deze 
Staten; 

(b) de belangrijkste activiteit van de vennootschap bestaat in het verwerven, aanhouden, 
beheren en te gelde maken van een vermogen samengesteld uit effecten en, in 
voorkomend geval, onroerende goederen; 

(c) alle aandelen of deelbewijzen van de vennootschap zijn op naam; 

(d) al deze aandelen of deelbewijzen worden aangehouden door natuurlijke personen die 
handelen in eigen naam en voor eigen rekening, en van wie de identiteit aan Solvac 
moet worden meegedeeld;6 

(e) het aantal vennoten is beperkt tot 15, met dien verstande dat de mede-eigenaars van 
aandelen of deelbewijzen en, in geval van de voortzetting van de vennootschap na het 
overlijden van een vennoot, diens erfgenamen slechts als één persoon worden geteld; 

(f) Solvac-aandelen en, in voorkomend geval, Solvay-aandelen maken een belangrijk 
deel uit van de activa van de vennootschap (waarbij dit criterium in ieder geval wordt 
geacht te zijn vervuld wanneer de marktwaarde 20% of meer van de boekwaarde van 
deze activa vertegenwoordigt of ten minste 2.500.000 euro bedraagt); bij gebrek 
daaraan verbindt de vennootschap er zich toe om de Solvac-aandelen te behouden 
gedurende ten minste 24 maanden te rekenen vanaf de verwerving ervan; 

(g) de vennootschap houdt niet meer aan dan 7,5% van het totaal aantal aandelen 
uitgegeven door Solvac; 

(h) de statuten van de vennootschap bevatten geen bepalingen die in strijd zijn met 
bovenvermelde punten (a) tot (g);7 

                                                        
6  In afwijking van dit punt (d), kunnen de aandelen of deelbewijzen eveneens worden aangehouden door 

trusts, maatschappen zonder Rechtpersonnlijkheid, stichtingen of private vermogensvennootschappen 
die (i) zelf werden goedgekeurd of (ii) beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in bovenvermelde 
punten I.3 of I.4 of in dit punt I.5 andere dan deze bepaald in de punten I.3(f), I.4(f) of I.5(f), met dien 
verstande dat private vermogensvennootschappen zelf volledig moeten voldoen aan de voorwaarde 
bepaald in dit punt (d), zonder afwijking.  Zoals in het geval van maatschappen, zal de Raad van Bestuur 
bijgevolg geen goedkeuring verlenen aan complexe structuren met meer dan twee niveaus. 

Deze afwijking is eveneens niet van toepassing indien de som van de Solvac-aandelen aangehouden door 
de vennootschap waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, en door haar vennoten die trusts, stichtingen of 
private vermogensvennootschappen zijn, de drempel van 7,5% bedoeld in onderstaand punt (g) 
overschrijdt. 

7  De overgangsmaatregel omschreven in voetnoot 3 is mutatis mutandis van toepassing. 
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(i) de vennootschap is geen instelling voor collectieve belegging, pensioenfonds of 
holding die op actieve wijze participaties beheert. 

II. Gemeenschappelijke bepalingen 

1. Gecombineerde toepassing van limieten 

(a) Elke natuurlijke persoon mag, in eigen naam en voor eigen rekening, onbeperkt 
Solvac-aandelen aanhouden.  Evenwel mag een enkele natuurlijke persoon in de 
hoedanigheid van vennoot of begunstigde van meerdere goedgekeurde entiteiten 
geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in meer dan 7,5% van het totaal 
aantal aandelen uitgegeven door Solvac. 

(b) Voor de berekening van de drempel van 7,5% van het totaal aantal aandelen 
uitgegeven door Solvac die een goedgekeurde of goed te keuren entiteit mag 
aanhouden, wordt rekening gehouden met het aantal Solvac-aandelen aangehouden 
door goedgekeurde entiteiten die in onderling overleg met haar handelen (in de zin 
van artikel 3, §1, 13°, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen). 

(c) De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om rechtspersonen of daarmee 
gelijkgestelde personen goed te keuren, wordt opgeschort van zodra en tot zolang het 
totaal aantal Solvac-aandelen aangehouden door dergelijke goedgekeurde entiteiten 
20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door Solvac overschrijdt.  De 
overschrijding van deze drempel wordt aangekondigd in een bericht bekendgemaakt 
op de website van Solvac. 

 Voor de berekening van bovenvermelde grens van 20% wordt geen rekening 
gehouden met de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen 
overeenkomstig bovenvermeld punt I.1, en de Raad van Bestuur behoudt zijn 
goedkeuringsbevoegdheid krachtens dit punt I.1 ten aanzien van financiële 
tussenpersonen die hierom verzoeken.8 

2. Controle en sancties 

(a) De in aanmerking komende entiteit die wenst te worden goedgekeurd, of de 
aandeelhouder die Solvac-aandelen aan een dergelijke entiteit wenst over te dragen, 
dient hiertoe per aangetekende brief een aanvraag te richten aan de Raad van 
Bestuur, in de vorm en binnen de termijn vastgesteld door de Raad, vergezeld van de 
verantwoordingsstukken die de Raad in staat stellen om na te gaan of de entiteit 
voldoet aan de voorwaarden voor goedkeuring. 

                                                        
8  In het belang van de rechtszekerheid zal worden voorgesteld om de bepalingen van dit punt (c) op te 

nemen in artikel 8 van de statuten bij gelegenheid van een volgende buitengewone algemene 
vergadering. 
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 Er zijn formulieren opgesteld voor aanvragen tot goedkeuring binnen de 
verschillende categorieën; deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de Dienst 
Aandeelhouders van Solvac (contact@solvac.be). 

 De Raad van Bestuur is bereid om aanvragen tot goedkeuring te onderzoeken en 
hierover te beslissen zonder dat hem een specifieke verwerving van Solvac-aandelen 
wordt voorgesteld, met dien verstande dat de goedkeuring in dit geval slechts geldig 
blijft voor zover de goedgekeurde entiteit Solvac-aandelen verwerft binnen vier 
maanden na de goedkeuring.9 

(b) De Raad van Bestuur weigert de goedkeuring van een entiteit wanneer de door haar 
voorgelegde documenten en verbintenissen de Raad niet toelaten om de identiteit 
van de uiteindelijke begunstigden na te gaan of wanneer de organisatie of de 
werkingsregels van de entiteit onvoldoende transparant zijn of een risico op 
belangenconflicten inhouden. 

(c) De goedgekeurde entiteiten moeten blijvend voldoen aan de criteria en voorwaarden 
voor goedkeuring.  Zij dienen de Raad van Bestuur 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 de genoemde 
criteria en voorwaarden blijvend worden nageleefd en kan meer bepaald vereisen dat 
de identiteit van de uiteindelijke begunstigden hem op betrouwbare wijze wordt 
geattesteerd.  Te dien einde dienen de goedgekeurde entiteiten aan de Raad, op diens 
eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen binnen de door de Raad 
vastgestelde termijn. 

(d) Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde entiteit niet langer 
voldoet aan de criteria en voorwaarden voor goedkeuring of in gebreke blijft hem de 
gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde termijn, 
worden de stemrechten verbonden aan de Solvac-aandelen die door de betrokken 
entiteit worden aangehouden, opgeschort10 tot een nieuw besluit van de Raad van 
Bestuur waarin wordt vastgesteld dat aan genoemde criteria en voorwaarden wordt 
voldaan, of tot de overdracht van de Solvac-aandelen aan een natuurlijke persoon of 
aan een goedgekeurde entiteit.11 

(e) Met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de statuten, draagt de Raad van Bestuur 
zijn bevoegdheden inzake goedkeuring en controle van de naleving van de criteria en 

                                                        
9  Dit mechanisme van voorafgaande goedkeuring vereist de wijziging van artikel 8, eerste lid, van de 

statuten.  De Raad van Bestuur zal enkel over dergelijke aanvragen beslissen na goedkeuring van deze 
statutaire wijziging door voornoemde buitengewone vergadering van aandeelhouders. 

10  Indien het enige criterium waaraan niet wordt voldaan, datgene is inzake de begrenzing tot maximum 
7,5% van de Solvac-aandelen, worden enkel de stemrechten verbonden aan de aandelen die deze 
drempel overschrijden, opgeschort. 

11  Tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering van de vennootschap zal eveneens worden 
voorgesteld om de bepalingen van dit punt (d) in artikel 8 van de statuten op te nemen. 
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voorwaarden voor goedkeuring op aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan 
de Gedelegeerd Bestuurder, gezamenlijk handelend. 

 

______________ 


