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Brussel, 6 augustus 2020  
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
Geachte aandeelhouder, 
 
 
In april van dit jaar brachten wij U op de hoogte van de beslissing van de Raad van Bestuur om 
het solidariteitsfonds dat door Solvay is opgericht in het kader van de COVID-19-crisis, solidair 
te ondersteunen. De Raad wou ook graag uw stem horen en U vragen om uw steun te betuigen 
voor dit initiatief.  
 
Wij zijn bijzonder verheugd U te kunnen meedelen dat ongeveer 3.300 aandeelhouders van 
Solvac – waaronder uzelf - zich bereid toonden om het Solvay Solidarity Fund te steunen. Samen 
levert U een significante bijdrage aan het Fonds, voor een bedrag van meer dan 7,3 miljoen euro 
vrij van voorheffing.  
 
De inschrijvingsformulieren zijn nog niet allemaal verwerkt. Bovendien hebben bepaalde 
aandeelhouders ons laten weten dat ze rechtstreeks aan de Koning Boudewijnstichting willen 
doneren. Solvac zal zeker haar verplichting nakomen om 10 miljoen euro te storten aan het 
Fonds. De referentieaandeelhouder van de Group wordt aldus, zoals het hoort, de belangrijkste 
bijdrager aan het Solvay Solidarity Fund.  
 
Wij danken U van harte voor uw persoonlijke bijdrage. Dit sluit aan bij de traditie van de groep 
Solvay, die vandaag zoals in het verleden een beweging van solidariteit ziet tussen aandeelhouders 
en personeelsleden. Uw bijdrage is ook een prachtig teken van vertrouwen in de Groep Solvac-
Solvay, in deze zeer moeilijke tijden voor U, voor de Groep, voor het personeel, voor ons 
allemaal.  
 
Wij zullen U op de hoogte houden van de concrete acties die het Fonds zal ondernemen dankzij 
uw giften.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
 
Bernard de Laguiche     Jean-Pierre Delwart 
Afgevaardigd Bestuurder     Voorzitter van de Raad van Bestuur 
  


