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Naam        Referentie 
     
 

BIJDRAGE AAN HET SOLVAY SOLIDARITY FUND 1 
 

FORMULIER 
 

Dit document moet uiterlijk op 3 augustus 2020 volledig ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd2: 
- of per e-mail naar investor.relations@solvac.be  
- of per post naar Solvac SA – Aandeelhoudersdienst - Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel. 

 
Ik verwijs naar de brief "Overdracht van een deel van uw interimdividend van augustus 2020 aan het 
Solvay Solidarity Fund" die Solvac op 16 juni 2020 aan zijn aandeelhouders heeft gestuurd. 
 
Ik wens Solvac te informeren over mijn keuze, die van toepassing is op mijn volledige portefeuille 
van Solvac-aandelen op 3 augustus 2020, voor een van de volgende drie opties3 : 
 

o Ik zou willen bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund voor een bedrag van 1,14 EUR bruto 
per aandeel, toe te passen op het interimdividend van augustus 2020, wat het bedrag op 2,12 
EUR bruto per aandeel brengt. 1 
 

o Ik wil niet bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund en kies daarom voor de uitbetaling van het 
interimdividend voor augustus 2020 van 3,26 EUR bruto per aandeel.1  

 
o Ik wil slechts gedeeltelijk bijdragen aan het Solidariteitsfonds van Solvay, voor een bedrag van 

0,57 EUR bruto per aandeel, toe te passen op het interimdividend van augustus 2020, wat het 
bedrag op 2,69 EUR bruto per aandeel brengt.1 

 
Indien ik akkoord ga met een bijdrage aan het Solvay Solidarity Fund, geef ik Solvac een mandaat om 
aan de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Solvay Solidarity Fund het deel van het 
interimdividend voor augustus 2020 uit te keren dat overeenkomt met de hierboven vermelde keuze. 
 
Ik zou graag een attest van de Koning Boudewijnstichting ontvangen voor de mogelijke belastingaftrek:  
JA / NEE 3  
 
Naam en voornaam van de ondertekenende natuurlijke persoon of van de vertegenwoordiger van een 
onverdeeldheid4  of van een goedgekeurde rechtspersoon (naam nader te bepalen) :  
....................................................................................................................................................................
..................................................... 
Datum : .........................................  
 
Goed voor akkoord.  
Handtekening(en)4 : 

                                                 
1 De hierboven vermelde cijfers zijn gebaseerd op het bedrag van het eerste interimdividend over 2020 dat is aangekondigd op EUR 3,26 bruto per 

aandeel. Dit bedrag zal formeel worden bevestigd door de Raad van Bestuur op 30 juli 2020. 
2 Bij gebrek aan een antwoord via dit formulier zal het interimdividend voor de maand augustus volledig worden uitbetaald, d.w.z. in principe 3,26 

EUR bruto per aandeel. 
3 Gelieve de optie die overeenkomt met uw keuze aan te vinken. 
4  In het geval van een onverdeeldheid is de handtekening van alle leden vereist. In het geval van een rechtspersoon zijn de handtekeningen van de 

personen die bevoegd zijn om hem te binden, vereist. 
 

mailto:investor.relations@solvac.be

