Brussel, 10 december 2021

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De Raad van Bestuur heeft besloten om op 28 december 2021 een tweede interimdividend uit te
keren. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal dit voorschot gelden als
dividendsaldo over het boekjaar 2021 en bedraagt 2,18 € bruto per aandeel. Dit komt neer op 1,526 €
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 15 december 2021 "ex-dividend" worden
verhandeld en de transacties dienen ons uiterlijk op 20 december 2021 te worden meegedeeld. Iedere
transactie die op deze datum nog niet geregistreerd is, zal moeten worden teruggevorderd (aankoop)
of gerestitueerd (verkoop) door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft verricht.
Te gelegener tijd zal U een afzonderlijke afrekening ontvangen voor het bedrag dat U toekomt op
grond van de aandelen die op uw naam in onze registers ingeschreven zijn. Wij herinneren U eraan
dat die afrekening als bewijsstuk geldt, dat eventueel dient te worden voorgelegd om het bedrag van
uw inkomsten te staven.
Voor de Belgische inwoners natuurlijke personen is er een bevrijdende roerende voorheffing van 30 %
(**).
Als U niet in België verblijft, raden wij u dringend aan de mededeling op de keerzijde te lezen.
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 13 december 2021 worden beschouwd als verricht "cum
dividend" en de inkomsten zullen aan de nieuwe eigenaar toekomen

-

zal iedere overdracht van aandelen meegedeeld vanaf 14 december 2021 als "ex-dividend" worden beschouwd en het
interimdividend zal dientengevolge door ons aan de vorige eigenaar worden uitgekeerd.

Vanaf 1 januari 2019 is de eerste tranche van dividenden, EUR 510,00 te indexeren Vanaf 1 januari 2019 is de eerste
tranche van dividenden, EUR 510,00 te indexeren (€ 800,00 na indexatie voor uitgekeerde of toegekende dividenden
tussen 2019 en 2023 omdat het niet-gepubliceerde ontwerp van programmawet met betrekking tot de begroting 2021
indexaties voor dividenden betaald of toegewezen tussen 2020 en 2023 zou moeten bevriezen), vrijgesteld van belasting
voor natuurlijke personen verblijvend en niet-verblijvend in België. De toewijzing of de terugbetaling van de ingehouden
roerende voorheffing op deze eerste tranche wordt verkregen via de aangifte in de inkomstenbelasting.
De inlichtingen in deze mededeling zijn louter informatief en houden geen fiscaal, financieel of boekhoudkundig advies in
vanwege Solvac nv. Solvac en zijn bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen te wijten aan het
gebruik van deze informatie. Gelieve zo nodig uw fiscaal, financieel of boekhoudkundig adviseur te raadplegen.

