
Inschrijven

Jurist van opleiding, heeft Valentine Delwart  

haar carriere voornamelijk in verschillende  

politieke instellingen georiënteerd :

• Secretaris Generaal  van de Mouvement 

Réformateur 

• Schepen en gemeenteraadslid van de  

gemeente Ukkel voor financiën, economie, 

handel, personeel, juridische zaken  

en jeugdzaken 

Deze missie bij Solvac zal haar echter niet 

geheel vreemd zijn, aangezien zij ook een 

bestuurdersmandaat bij Fluxys heeft aangenomen. 

De Raad van Bestuur telt 14 leden, waaronder 

6 vrouwen. Mevrouw Olivia Rolin trad in mei 

2020 toe tot de raad. Met een masterdiploma 

in de rechten is zij momenteel verantwoordelijk 

voor alle aspecten van het arbeids- en 

administratieve recht van Proximus en haar 

dochterondernemingen. 

Olivia Rolin is ook : 

• Bestuurder van de vzw Notre Abri 

• Lid van het comité van het Ernest  
 
Solvay Fonds 

En vooral zeer gemotiveerd om de affectio-

societatis van Solvac-aandeelhouders te 

versterken in de deelneming in het kapitaal van 

Solvay. 

U herinnert zich ongetwijfeld dat de heer Jean-Marie Solvay door de 

aandeelhoudersvergadering van mei 2020 voor een termijn van 4 jaar als onafhankelijk 

bestuurder werd benoemd. De Heer Solvay studeerde chemie en heeft een zeer internationale 

loopbaan. Hij was al vele jaren bestuurder bij Solvay. Afgelopen december hebben wij zijn 

benoeming aangekondigd om het voorzitterschap van de Raad over te nemen na het vertrek 

van Jean-Pierre Delwart voor wie het mandaat niet hernieuwd kon worden. 

Wij wensen hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging. 

Jean-Pierre Delwart zal gedurende 16 jaar voorzitter zijn geweest  van de Raad van Bestuur 

van Solvac, waarin zijn voornaamste motivatie was om de belangen van alle aandeelhouders 

te beschermen en de rol van Solvac als referentieaandeelhouder van Solvay te verduidelijken. 

Vorig jaar ondersteunde en zat hij de Raad van Bestuur voor bij zijn beslissing om aan het 

Solvay Solidarity Funds bij te dragen. 

Jean-Pierre Delwart zal deze investering in de veerkracht van Solvay ook hebben ondersteund 

tijdens de kapitaalverhogingen van december 2006 en 2015. Het is in het belang van de 

vrije keuze van elk van de aandeelhouders dat hij deze operaties zal hebben uitgevoerd ter 

ondersteuning van één van vlaggenschepen van de Belgische economie.  

Wij wensen hem ook veel succes in zijn nieuwe leven ! 

Meneer Jean-Pierre Delwart Meneer Jean-Marie Solvay

Schrijf U in op onze mailinglijst  
om onze persberichten te ontvangen 
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de andeelhouders   
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Het Solvay Solidarity Fund heeft 1.600 gezinnen over de hele wereld 

ondersteund, of ongeveer 6.500 mensen. Deze hulp bestaat uit medische 

hulp, huisvesting, schoolgeld en onderwijs voor wezen en kinderen van wie de 

ouders in ernstige financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de Covid.

Het Fonds schonk 100.000 € om een ziekenhuis in Devnya, Bulgarije, 

te renoveren, een regio waar vele werknemers wonen die werkzaam in 

natriumcarbonaatactiviteiten zijn. 

Indische guar-boeren uit Rajasthan, India, rechtstreekse leveranciers van 

Solvay, zagen hun inkomsten dalen als gevolg van de pandemie. Het Fonds 

betaalde hen 100.000 € om te helpen bij het betalen van biologische 

landbouwproducten en het bouwen van nieuwe opslagvijvers voor regenwater. 

Deze hulpmiddelen maakten het niet alleen mogelijk om het lijden te 

verlichten en onze sociale verplichtingen te bevorderen, maar ook om betekenis 

te geven aan de woorden “verantwoordelijk kapitalisme”.

Dank U voor uw vrijgevigheid ! 

Wij kunnen deze newsletter niet 

beëindigen zonder U eraan te 

herinneren dat Solvac - aandeelhouders 

ook van vele voordelen genieten. De 

aandeelhoudersgids is vernieuwd en 

geeft U de redenen en voorwaarden om 

aandeelhouder te worden.  

Wie zijn de nieuwe bestuurders  
in de Raad van Bestuur van Solvac ?

Wat hebben wij tot nu toe  
met uw bijdragen kunnen bereiken ? 

Nieuwe look van  
de aandeelhoudersgids 

Nieuw voorzitterschap van de Raad 

Beste Aandeelhouders,

Omdat wij afgelopen mei niet opnieuw bijeen konden komen op onze algemene 

vergadering, leek het ons nuttig om U wat informatie te geven. 

Op 11 mei vond de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Op voorstel 

van de Raad van Bestuur  werd Mevrouw Valentine Delwart benoemd als onafhankelijk 

bestuurder voor een periode van 4 jaar, ter vervanging van het mandaat uitgeoefend  

door de heer Jean-Pierre Delwart. 

Download hier

Solvac verwerkt uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden die verband 

houden met het beheer van het geregistreerde aandelenregister van het bedrijf, in 

overeenstemming met art. 463 van het Wetboek van vennootschappen. Deze nieuwsbrief 

komt in de context waarin deze verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

deze doeleinden. Wij nodigen U uit om ons privacybeleid te lezen dat beschikbaar is op 

https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid/ 

Klik hier om je af te melden 

SOLVAC nv 

Elyzeese Veldenstraat 43  

B – 1050 Brussel  

Voor meer informatie  
kunt U contact opnemen met : 

Tel. :    +32 2 639 66 30 

Fax :   +32 2 639 66 31  

Mail :  investor.relations@solvac.be

www.solvac.be

Uw contactpersonen:

Ann Faseur 

+32 2 639 66 33

Anne Tilkens 

+32 2 639 66 32

Anne-Françoise Brion 

+32 2 639 66 34 

Enkele cijfers 

U vindt alle financiële cijfers van Solvac en de dividenden die in 2020 zijn uitgekeerd in 

het jaarverslag en op onze website. Tevens vindt U naast deze cijfers andere informatie die 

gegeven werd tijdens de Algemene Vergadering : 

• de administratiekosten van het bedrijf voor één jaar vertegenwoordigen 0,06 % van de 

marktkapitalisatie of 1,3 % van de totale dividenden ontvangen van Solvay 

• het Solvac-dividendrendement ten opzichte van het dividend van het Solvay- aandeel  is de 

afgelopen 5 jaar gemiddeld 18 % hoger 

• de Total Shareholder Return, dat wil zeggen de prijsgroei sinds de oprichting van de 

onderneming (1983) plus de dividendaccumulatie bedraagt meer dan 9 % per jaar(*) 

(*) 13 % rekening houdend met herinvestering van dividenden 

Disagio van het Solvac-aandeel tegenover
het Solvay-aandeel in de afgelopen 10 jaar (Bron : KBC Securities)
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