Brussel, 30 juli 2021

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

De Raad van Bestuur heeft besloten om op 17 augustus 2021 een interimdividend over het
boekjaar 2021 uit te keren ten bedrage van 3,26 € bruto per aandeel, wat 60% betekent van
het dividend van 5,44 € bruto in 2020. Dit komt neer op 2,282 € netto na afhouding van 30%
roerende voorheffing.
Voor de betaling van de hierboven vermelde inkomsten hoeft de aandeelhouder niets te
doen. Ze gebeurt op de door hem gekozen wijze.
Op de Beurs (*) zullen de aandelen vanaf woensdag 4 augustus 2021 "ex-dividend" worden
verhandeld en transacties dienen ons uiterlijk op maandag 9 augustus 2021 te worden
meegedeeld. Iedere transactie die op die datum nog niet geregistreerd is, zal moeten
worden teruggevorderd (aankoop) of teruggegeven (verkoop) door de financiële
tussenpersoon die de transactie heeft verricht.
Te gepaste tijd zal U een afzonderlijke afrekening ontvangen voor het bedrag dat U toekomt
op basis van de aandelen die op uw naam in ons register ingeschreven staat. Voor zover
nodig, herinneren wij U eraan dat die afrekening als bewijsstuk geldt, dat eventueel dient
voorgelegd te worden om het bedrag van uw inkomsten te staven.
Hoogachtend,

Jean-Marie Solvay
Voorzitter van de Raad van Bestuur
________________________
(*) Voor

overdrachten buiten beurs (bijvoorbeeld schenking, successie en opsplitsing van het eigendomsrecht ...) :

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld uiterlijk op 2 augustus 2021 worden beschouwd als verricht "cum
dividend" en de inkomsten zullen aan de nieuwe eigenaar toekomen

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld vanaf 3 augustus 2021 als "ex-dividend" worden beschouwd en het
interimdividend zal dientengevolge door ons aan de vorige eigenaar worden uitgekeerd.
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