
www.solvac.be

Mono holding belegd  
in Solvay

30,81% 

Ondersteuning 
van de groei van 
een wereldleider in 
geavanceerde materialen 
en gespecialiseerde 
chemicaliën

2.529
miljoen € eigen vermogen 
en 150 miljoen € structurele 
financiële schuld op 
31/12/2020

14.000  
aandeelhouders natuurlijke-  
en rechtspersonen en  
100 % van de aandelen  
zijn op naam

Genoteerd op

Euronext 
Bruxelles 
 (ISIN BE0003545531)

Een federatie van 
aandeelhouders rond een 

duurzame deelneming in Solvay

Belangrijkste 
bijdrage aan het 
Solvay Solidarity 
Fund door de 
betaling van  
10 miljoen €



of 32.621.583 aandelen
 

Nettowaarde:  

3.160  
miljoen €

Solvay waarde  
per Solvac aandeel

147,85 €

Capitalisatie 

2.405  
miljoen €

Structurele financiële  
schuld van 150 miljoen €

Structurele finaniële schuld  
door Solvac aandeel

7,02 €

Solvay netto waarde per Solvac aandeel

140,83 €

Koers van het Solvac aandeel

112,50 €

Waarde & disagio
(op 31/12/2020)

Gemiddelde disagio van 2010 tot 2020 = 25,9 %  

30,81% 
van het kapitaal van

21.375.033  
aandelen

Disagio op 31/12/2020  

van 20,12 % 



Bruto dividend per Solvac aandeel

1ste interim dividend betaald op 17 augustus

2de interim dividend betaald op 29  december

Bruto dividend van 4,6%

3,26 €*

2,18 €

5,44 €

Kasopbrengsten Solvay dividend

Uitkering Solvac dividend

122,1 miljoen €

116,3 millions €

2020

2020

Dividenden

5 redenen om een aandeelhouder  
van Solvac te worden 

1

4

2

5

3
Referentieaandeelhouder 
van een toonaangevend 
bedrijf in geavanceerde 
materialen en specialiteits-
chemicaliën 

Opname van buiten 
beurs transacties door de 
Aandeelhoudersdienst 

Uitbetaling aan 
aandeelhouders van een 
stabiel dividend of in 
constante evolutie sinds de 
oprichting van het bedrijf 

Gratis bewaar- en 
beheerrechten 

Uitkering van vrijwel  
alle ontvangen 
dividenden van 
Solvay 

*2,12 € of 2,69 € volgens de bijdrage aan het Solvay Solidarity Fund



• Gratis bewaar- en beheerrechten

• Dividend rechtstreeks betaald door Solvac op de 
rekening van de aandeelhouder

• Dividendafrekening wordt aan de aandeelhouder 
verstuurd voor opvolging van zijn betaling

• Persoonlijke contacten met de 
aandeelhoudersdienst voor het bijhouden  
van het register

• Persoonlijke uitnodiging voor de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering

25/02/2021 - 18.00 uur :  
Persmededeling : resultaten 2020

11/05/2021 - 14.30 uur :  
Gewone Algemene Vergadering

17/08/2021 :  
Uitbetaling van het eerste  
dividend voorschot 2021

10/12/2021 - 18.00 uur :  
Persmededeling : tweede 
interimdividend 2021

28/12/2021 :  
Uitbetaling van het tweede 
dividendvoorschot 2021

30/07/2021 - 18.00 uur : 
Persmededeling : resultaten  
6 maanden en eerste  
interimdividend 2021

Solvac nv
Aandeelhoudersdienst 
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel

Tel : +32 (0)2 639 66 30
E-mail : contact@solvac.be
www.solvac.be

Voordelen van  
de Aandeelhoudersdienst

Belangrijke data in 2021



Solvac nv
Aandeelhoudersdienst 
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel

Tel : +32 (0)2 639 66 30
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www.solvac.be

Solvac aandelen zijn uitsluitend op naam en ingeschreven in 

het aandeelhoudersregister. De Solvac aandeelhoudersdienst, 

samengesteld uit 3 personen, is uw enige gesprekspartner  

voor alle operaties zoals :

EEN ADRESWIJZIGING MELDEN
U stuurt ons een brief of een e-mail met vermelding  
van uw nieuw adres

EEN WIJZIGING VAN BANKREKENINGNUMMER MELDEN
U stuurt ons een bankidentiteitsverklaring (BIV) en een kopie 
recto/verso van uw identiteitskaart

EEN SCHENKING VAN AANDELEN DOEN
U stuurt ons per post of per e-mail, een verzoek tot 
inschrijving van overdracht van de volle of naakte eigendom 
van aandelen in het aandelenregister en een verzending 
(gewaarmerkte copie) van de notariële akte van schenking

HET OVERLIJDEN VAN EEN AANDEELHOUDER MELDEN
U stuurt ons per post of per e-mail, een copie van de akte van  
overlijden en van de erfrechtverklaring, evenals de gegevens 
van de notaris die verantwoordelijk is voor de nalatenschap

Uw aandelen beheren

Formulieren met betrekking tot deze transacties zijn beschikbaar op de website  
van het bedrijf www.solvac.be,  onder Beleggers/Vaak gestelde vragen en beheersdocumenten.



Als aandeelhouder, kunt u niet rechtstreeks op 

de markt handelen: u moet uw transactie via 

een financiële tussenpersoon (kredietinstelling 

of beursvennootschap naar uw keuze) plaatsen, 

die een volmacht “kopen of verkopen” zal 

invullen. 

Euroclear zal de registratie van de aankoop of 

de verkoop van de financiële tussenpersoon 

bevestigen. De financiële tussenpersoon die 

met de operatie belast is, moet vooraf bij 

Euroclear nakijken of de overeenkomstige 

positie wel gedekt is.  

Uw financiële tussenpersoon kan ook 

rechtstreeks contact opnemen met KBC 

Securities, die als “Marketmaker - Liquidity 

Provider” optreedt. 

De aandeelhouder kan contact opnemen 

met Solvac enkele dagen na de 

transactie om na te kijken of de aankoop 

wel geregistreerd werd en om een 

rekeninguittreksel aan te vragen.

Per telefoon :  
+32 (0)2 639 66 30

Contact opnemen  
met de Solvac 
aandeelhoudersdienst kan

Om meer te weten :  
www.solvac.be

Aankopen of verkopen  
van Solvac aandelen

Per post : 
Solvac nv  
Elyzeese Veldenstraat 43 
B-1050 Brussel Per e-mail :  

contact@solvac.be 21
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