
 
 

 
Persbericht 

Voorkennis / gereglementeerde informatie  
                              30 april 2020 om 8.30 u  

 

 
De Raad van bestuur van Solvac beslist unaniem om het Solvay 

Solidarity Fund te ondersteunen 
 

 
 
De Raad van Bestuur van Solvac SA, referentieaandeelhouder van Solvay, heeft beslist om de financiële 
steun van Solvac te bieden aan het Solvay Solidarity Fund.  
 
Dit fonds werd door Solvay voornamelijk in het leven geroepen om hulp te bieden aan de personeelsleden 
en hun gezinnen die omwille van de COVID-19 crisis getroffen worden door grote financiële problemen. 
Alle aandeelhouders van Solvay worden uitgenodigd om dit fonds te spijzen met een bedrag dat 
overeenstemt met een derde van het uiteindelijke dividend. Ook het top management van Solvay heeft 
afstand gedaan van een aanzienlijk deel van hun vergoeding voor 2020, eveneens om een bijdrage te 
leveren aan het Solvay Solidarity Fund. 
 

Door hen te ondersteunen in deze moeilijke momenten die ze nu mogelijks moeten doorstaan, wenst de 
Raad van Bestuur van Solvac opnieuw zijn steun te betuigen aan alle vrouwen en mannen die zich elke 
dag inzetten om de vooruitgang opnieuw uit te vinden bij Solvay.  
 

Deze uitzonderlijke bijdrage is een unieke en vooruitstrevende opvatting van een verantwoordelijk en 
duurzaam kapitalisme, aansluitend bij waarden als rechtvaardigheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, die door de groep Solvay worden uitgedragen sinds de oprichting. Het komt er 
uiteindelijk op aan te laten zien hoe de aandeelhouders, door de keuzes die ze maken, een motor kunnen 
zijn binnen de onderneming. 
 
De Raad van Bestuur meent dus dat de solidariteitsbijdrage van Solvac een investering is die Solvay zal 
helpen om sterker en weerbaarder dan ooit uit deze crisis te komen.  
 
Concreet heeft de Raad beslist om het volledige Solvay dividend van 2019 te innen en heeft unaniem 
beslist over een streefbijdrage van 24 miljoen € voor het Solvay Solidarity Fund. Dit stemt overeen met een 
derde van het finaal dividend dat zal geïnd worden van Solvay. Om haar engagement te betekenen, zal 
Solvac op korte termijn een eerste contributie van 10 miljoen € storten naar het Solvay Solidarity Fund.  



Ce communiqué de presse est également disponible en français - This press release is also available in English 
 

 

 
Het gaat hier uiteraard om een hoogst uitzonderlijke maatregel. Daarom wil de Raad graag voor eind 
augustus de steun krijgen van alle aandeelhouders voor deze beslissing. Alle aandeelhouders van Solvac 
zullen gecontacteerd en geconsulteerd worden in de komende weken en met hun individuele positie zal 
rekening gehouden worden uiterlijk eind augustus. De precieze modaliteiten zullen nog worden 
meegedeeld aan de aandeelhouders. 
 
Voor Solvac betekent de bijdrage van 24 miljoen € een bedrag van 1,14 € per aandeel dat een gevolg zal 
hebben op het volgende dividend dat in augustus uitbetaald wordt. Dit dividend in augustus had dit jaar 
bruto 3,26 € kunnen zijn en zal aldus verminderd worden naar bruto 2,12 € per aandeel.  
 

Rekening houdend met de beslissing van Solvay om haar dividend voor het boekjaar 2019 niet te 
verhogen, zou de Raad van Bestuur van Solvac in principe in december 2020 beslissen een interim 
dividend van bruto 2,18 € per aandeel uit te betalen.  
 

De leden van de Raad van Bestuur moedigen de solidariteitsinspanning van Solvac ten gunste van het 
personeel van Solvay unaniem aan. “Wij nodigen onze aandeelhouders uit om onze beslissing te steunen 
en in te stemmen met het voorstel dat hen zal worden gedaan. Het is een sterk gebaar voor dit unieke 
solidariteitsinitiatief, dat internationaal erkend werd en dat getuigt van de waarden waarvoor wij staan”, zo 
verklaart Jean-Pierre Delwart, Voorzitter van de Raad. “Wij hopen dat Solvac kan dienen als een voorbeeld 
van verantwoordelijk gedrag en dat alle aandeelhouders van Solvay massaal zullen bijdragen aan het 
Solvay Solidarity Fund, om de werknemers van Solvay die het moeilijk hebben, een helpende hand te 
bieden.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-
code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay 
SA. Zijn aandelen zijn exclusief nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van 
de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. 
Op 31 december 2019 bedroeg de marktkapitalisatie 2,5 miljard EUR. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 
SOLVAC nv 
Investor Relations 
Elyzeese Veldenstraat 43  
B-1050 Brussel 
Tel.: +32/2/639 66 30 
Fax: +32/2/639 66 31 
E-mail: Investor.relations@solvac.be 
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