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       NAAM 
       ADRES 
        
 
 
Brussel, 16 juni 2020 
 
 
Betreft:  Overdracht van een deel van uw interimdividend van augustus 2020 aan het Solvay 

Solidarity Fund 
 
 
Geachte Mevrouw, geachte Heer, 
Beste Aandeelhouders,  
 
De crisis waar we allemaal mee te maken hebben, heeft geleid tot verschillende initiatieven gekenmerkt door 
solidariteit ten aanzien van mensen in moeilijkheden. Het hoofdkwartier van Solvay is veranderd in 
hydroalcoholische gelfabrieken, de burgers hebben hun krachten gebundeld om gelaatsbescherming te 
creëren en we hebben allemaal het medisch beroep toegejuicht. 
 
Het is in deze context dat Solvay zich ertoe verbonden heeft het Solvay Solidarity Fund op te richten om de 
werknemers van de Groep en hun naaste familie te helpen die, als gevolg van de COVID-19 crisis, in een 
situatie van grote moeilijkheden of groot leed verkeren en waarvoor ze geen andere vorm van steun hebben. 
Het fonds zal de juridische en vrijwillige hulp van Solvay aan zijn werknemers aanvullen. 
 
Dit fonds, dat onder de hoge bescherming van de Koning Boudewijnstichting staat, wordt gevoed door de 
bestuurders, de CEO en de leden van het Uitvoerend Comité van Solvay, alsook door de bestuurders en de 
Directeur van Solvac.  
 
De Solvay-aandeelhouders werden ook uitgenodigd om bij te dragen aan dit fonds, tot een derde van het 
saldo van het dividend ex-2019.  
 
Zoals u al weet, heeft de Raad van Bestuur van Solvac in principe al besloten om positief op dit verzoek in te 
gaan, met een bijdrage van minimum 10 miljoen euro. 
 
 

De vrijheid om uw bijdrage te bepalen 

 
 
Net zoals de solidariteitsacties die hiervoor vermeld worden, lijkt het ons dat de aandeelhouders van Solvac, 
door hun persoonlijke bijdrage aan het Solvay Solidarity Fund, de gelegenheid krijgen om de betekenis van 
hun investering in een vlaggenschip van de Belgische economie te bevestigen en de erfenis van Ernest Solvay 
te bestendigen. Het is ook een investering in de veerkracht van Solvay in een crisis waarvan de precieze 
omvang nog niet bekend is.  
 
Aangezien wij de vrije keuze van elk van onze aandeelhouders strikt respecteren, is het nu aan u om uw 
mening te geven over uw persoonlijke bijdrage.  
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Om dit te kunnen doen, hebben wij een eenvoudig formulier opgesteld dat bijgevoegd is en dat U in staat 
stelt het niveau van uw solidariteitsbijdrage vast te stellen. De bijdrage per aandeel die U heeft aangegeven, 
geldt voor uw gehele Solvac-portefeuille. Het bedrag zal worden afgetrokken van het eerste interimdividend, 
dat in principe € 3,26 bruto per aandeel zou moeten bedragen en dat op 17 augustus 2020 betaalbaar zal 
worden gesteld.  
 
Wij nodigen U uit om ons uiterlijk op 3 augustus 2020 uw keuze kenbaar te maken door middel van het 
bijgevoegde formulier. 
 
 

Een bron van trots die ons nog lang zal inspireren 
 
 
Het is in onzekere tijden dat solidariteitsinitiatieven hun volle betekenis krijgen.  
 
Naast het strategisch belang dat een bijdrage aan dit fonds voor Solvac en haar aandeelhouders vormt, zijn 
wij ervan overtuigd dat u de volledige reikwijdte van deze operatie zult begrijpen.  
 
Door onze steun te geven aan deze vrouwen en mannen waarvan hun werk rechtstreeks bijdraagt tot het 
dividend van Solvay, hebben we de kans om de verantwoordelijke en eensgezinde manier te illustreren 
waarop Solvac, gesteund door zijn aandeelhouders, zich altijd heeft geëngageerd om zijn zending te vervullen. 
Het is ook een unieke gelegenheid om onze deelname aan Solvay een reële en betekenisvolle impact te 
geven op het niveau van de Gemeenschap. Dit is een bron van trots die ons nog lang zal inspireren. 
 
Wij hopen dat wij u hierbij hebben kunnen overtuigen om actief bij te dragen aan dit initiatief. Uiteraard blijven 
wij tot uw beschikking voor al uw vragen, zowel telefonisch (+32 2 639 66 30) en per e-mail 
(investor.relations@solvac.be) als op onze website (www.solvac.be).  
 
Dank U voor uw aandacht voor deze brief en wij spreken onze oprechte waardering uit voor u, beste 
aandeelhouders. 
 
 
 
 
 

Bernard de Laguiche     Jean-Pierre Delwart 
Afgevaardigd bestuurder     Voorzitter 
 
 
 

 
Om u te begeleiden bij uw keuze en om het onderwerp zo concreet mogelijk te houden, 
stelt Solvay CEO Ilham Kadri voor om u de toepassingen en het bestuur van dit fonds 
uit te leggen tijdens een buitengewone "Vragen - Antwoorden" sessie, die enkel bedoeld 
is voor Solvac-aandeelhouders. Deze sessie zal vanaf 24 juni om 12.30 uur 
beschikbaar zijn op de site www.solvac.be.  
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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. 
 


