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Vraag 1 – M. Paul Vanpoucke – email 14/04/2021 
 

Is er een idee van wie de grootste aandeelhouders zijn van SOLVAC ? Kan dit worden 

medegedeeld ? Of is dat al ergens te vinden ? 

 

DE - Antwoord: 

Sinds 22 december 2015 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Solvac 

192.786.636 EUR en wordt het vertegenwoordigd door 21.375.033 aandelen. Alle 

aandelen zijn aandelen op naam die volledig zijn volgestort en dezelfde rechten 

genieten. De situatie is niet gewijzigd in 2020. 

 
Het aandeelhouderschap van de Vennootschap bestaat sinds eind 2020 uit circa 14.000 

aandeelhouders. Hiervan zijn ruim 2.400 personen verwant aan de families die Solvay 

en Solvac hebben opgericht en die samen ongeveer 77 % van Solvac in handen 

hebben. Solvac heeft geen kennis van gezamenlijk overleg tussen aandeelhouders. 

 
De aandelen zijn in het bezit van natuurlijke personen en een zestigtal rechtspersonen 

die vooraf zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur, zoals bepaald in de statuten 

van de Vennootschap. 

 
De heer Patrick Solvay heeft in januari 2016 in een transparantieverklaring meegedeeld 

dat hij rechtstreeks en onrechtstreeks een belang van 5,24% in het kapitaal van Solvac 

heeft verworven. Deze transparantieverklaring is beschikbaar op de website van 

Solvac. 

 
Deze informatie kan u eveneens terugvinden in het jaarverslag van Solvac. 

 
Vraag 2 – M. Paul Vanpoucke – email 14/04/2021 

 

Ik zie bij de leden van de Raad van Bestuur (bijna?) al die tijd enkel 

vertegenwoordigers van het Franstalige Brusselse en Waalse landsgedeelte. Voor 

organismen is “diversiteit in het DNA” de beste bescherming tegen de moeilijkheden 

van de omgeving en het habitat. Zou er voor Solvac geen interesse zijn vanuit het 

Vlaamse aandeelhouderspubliek? Zijn er geen kandidaten, of worden die niet 

gevraagd ? 

 

De Heer Henk Rienks heeft een soortgelijke vraag die ik eveneens zal lezen : 

Ik vind het onjuist dat de niet familiale aandeelhouders niet in aanmerking komen voor 

het bestuurslidmaatschap. Alle aandeelhouders hebben toch gelijke rechten? Ik vind dit 
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een onaanvaardbare vorm van discriminatie. Dat heb ik al eens eerder aan de orde 

gesteld, tien jaar geleden of zo. Toen kreeg ik het antwoord dat het bestuur rekening 

hield met de belangen van alle aandeelhouders, niet alleen met die van de families. 

Uiteraard. 

-We zijn nu ongeveer tien jaar verder. Hoe denkt het bestuur er nu over? 

-Wat zijn de redenen waarom het volgens het bestuur onverstandig is om enkele van 

die andere 11.600 aandeelhouders in het bestuur op te nemen? 

-Het gaat er naar mijn mening om dat bestuursleden het eens zijn met de doelstelling 

van Solvac, zie de hoofdstukken 7.2 en 7.5 van het jaarverslag, en dat ze zich een 

betrokken lid van de “club” voelen. Niet dat ze lid van bepaalde families zijn. Waarom 

bent u het met mij oneens? 

 

DE - Antwoord : 

 

De Raad van Bestuur bestaat uit 14 leden afkomstig uit stichtende families en 

aandeelhouders van Solvac. Zoals zojuist uitgelegd bezitten de stichtende families 

ongeveer 77% van de aandelen. De samenstelling van de Raad beantwoordt aan de 

vereisten van diversiteit wat leeftijd, geslacht, kwalificaties en beroepservaring betreft. 

Op het totaal aantal bestuurders zijn 10 onafhankelijk in de zin van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen alsook de Governance Code 2020. 

 

 
Zoals tien jaar geleden denken wij nog steeds dat het evenwicht in haar samenstelling 

alsook haar diversiteit ervoor zorgen dat de Raad van Bestuur optimaal functioneert om 

de strategische doelstellingen van Solvac te realizeren. 

 

De bestuurders handelen in het algemeen belang van het bedrijf en van alle 

aandeelhouders. Laat mij benadrukken dat alle aandeelhouders dezelfde rechten 

hebben. Alle diensten aan de aandeelhouders zijn eveneens volledig gelijkaardig voor 

familiale als niet familiale aandeelhouders. 

 

Question 3 – M. Jean-Louis Tasset 

 

Pour quelles raison est-ce la fille de M. Delwart qui le remplace comme administrateur ? 

Y a-t-il un danger que son activité politique influence Solvac ? 

 

BdL - Réponse : 
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Le Conseil d’Administration a constitué depuis de nombreuses années en son sein un 

Comité des Nominations. Ce Comité est consultatif et suit une procédure stricte pour 

l’évaluation et la recommandation des candidats administrateurs. 

M. Jean-Pierre Delwart est président du Comité des Nominations mais il n’a pas assisté 

aux réunions d’interview des candidats, ni à la délibération, ni à la décision, ni à la 

recommandation de son propre remplacement. En son absence, ces débats étaient 

présidés par M. Bernard de Laguiche. 

 

La candidate administratrice, Madame Valentine Delwart, se présentera plus tard au 

cours de cette Assemblée Générale. 

 

Vraag 4 – Mr Rienks 
 

 

Graag feliciteer ik het bestuur met de aankoop van 110.458 aandelen Solvay voor een 

bedrag van €8 miljoen. Maar als ik bestuurslid zou zijn, dan was ik iets minder 

voorzichtig geweest. Vorig jaar had ik het over €50 miljoen. Zo’n bijzonder gunstig 

aankoopmoment met een lage beurskoers van Solvay, in dit geval ten gevolge van de 

corona-crisis, komt niet vaak voor. Zo ongeveer eens in de tien jaar, schat ik. €8 miljoen 

leidt tot een toename van het aantal in bezit zijnde aandelen met ruim 0,3%. Dat is van 

geringe betekenis, het stelt eigenlijk niets voor. Ik zou gekozen hebben voor een 

toename met minstens 2%. 

-Waarom heeft u voor €8 miljoen gekozen, een bedrag dat eigenlijk van geen betekenis 

is in verhouding tot de omvang van Solvac? 

-Waarom vond u de door mij vorig jaar voorgestelde €50 miljoen veel te veel? 

-Wat zijn uw ideeën over een eventuele volgende aankoop van aandelen? 
 

BdL - Réponse: 

 

Nous vous remercions pour votre question, vos commentaires et votre soutien fidèle. 

Comme vous le savez, Solvac souhaite détenir une participation d'au moins 30% dans 

Solvay afin de pouvoir exercer son influence significative sur Solvay et par conséquent 

appliquer la consolidation par mise en équivalence. 

 

En ce qui concerne les futures acquisitions d'actions Solvay, il n'est pas prévu pour le 

moment d'augmenter drastiquement cette participation. Ce n'est pas nécessaire pour 

exercer son influence notable. 
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En effet, Solvac ne souhaite pas exercer de contrôle sur Solvay ni être directement 

impliqué dans la gestion opérationnelle du groupe Solvay. Solvac surveille cependant 

de près les décisions stratégiques de Solvay ainsi que ses performances et son profil 

de risque. 

 

Enfin, nous répétons que Solvac ne souhaite pas augmenter sa dette structurelle et 

qu'elle utilisera plutôt les excédents de trésorerie pour réduire la dette. La seule source 

de revenus de Solvac consiste en les dividendes Solvay qu'elle souhaite distribuer à 

ses actionnaires. La prudence est donc un principe. 

 

Vraag 5 – Mr Rienks 

Solvac heeft vorig jaar €10 miljoen aan het Solvay Solidarity Fund gegeven. Een besluit 

van het bestuur, dat ik steun. Ik heb zelf ook een deel van mijn dividend geschonken. 

Dat is geen gering bedrag, die €10 miljoen. Dat geeft naar mijn mening recht van 

spreken. En ik ben van mening, dat Solvac daar gebruik van moet maken. Ik heb dat 

vorig jaar al uitgelegd. Solvac moet reageren op de rapportage van het fonds. 

Complimenten geven, voor wat goed gaat. Kritische vragen stellen over wat beter moet 

gaan. Precies op dezelfde manier als ik u ieder jaar de vragen stel over de gang van 

zaken bij Solvac. 

-Is het Solvay Solidarity Fund aan de orde gekomen tijdens de laatste 2 

bestuursvergaderingen van Solvac? 

-Bespreekt U de officiële rapportages van dit fonds ? 

-Heeft u al een officiële reactie naar het bestuur van het fonds gestuurd? 

 
 

BdL - Réponse : 

 
Merci pour votre compréhension et votre soutien au Fonds de solidarité Solvay. L'effort 

de Solvac s'inscrit dans sa responsabilité d'actionnaire de référence de Solvay et 

confirme le lien entre l'actionnaire et l'entreprise. 

 

Le modèle de gouvernance du Fonds de solidarité Solvay est optimal pour représenter 

les intérêts et l'objectif du Fonds et Solvac soutient pleinement ce modèle de 

gouvernance. Le Fonds est hébergé à la Fondation Roi Baudouin et dispose d'un comité 

de gestion de quatre membres éminents et non rémunérés. 
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Qui pourrait mieux représenter Solvac, ses actionnaires et tous les contributeurs au 

Fonds que MM. Jourquin grand connaisseur de Solvay, Solvac et de leurs actionnaires, 

M. Piot un scientifique de renommée internationale, M. Tayart de Borms, Administrateur 

délégué de la Fondation Roi Baudouin? 

 

Les rapports du Fonds sont fréquents et exemplaires. C'est un sujet de discussion 

régulier au sein du conseil d'administration de Solvac et dans ses discussions avec le 

PDG de Solvay, Madame Kadri, qui est également membre du Board du Fonds. 

 

Nous avons déjà posté sur le site de Solvac un premier rapport d’impact du Fonds. 

D’autres rapports suivront régulièrement. 

 
 
   


