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Solvac staat volledig achter het project van Solvay om haar
splitsing in twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven
te onderzoeken

Brussel, 15 maart 2022 om 07:45 uur

Solvac S.A. (“Solvac”), de historische referentieaandeelhouder van Solvay S.A. (“Solvay”), heeft vandaag haar volledige
steun aangekondigd voor het plan van Solvay om de splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen te
onderzoeken.
Jean-Marie Solvay, voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvac, heeft verklaard: “De Raad van Bestuur van Solvac
staat volledig achter het project van Solvay om haar splitsing in twee onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen te
onderzoeken. We zijn verheugd dat de Raad van Bestuur van Solvay en het hele management team deze belangrijke stap
starten om de duurzame waardecreatie op lange termijn voor haar aandeelhouders te versnellen.
In de afgelopen jaren heeft Solvay een succesvolle transformatie geleid in een zeer volatiele wereldwijde omgeving. De
beoogde scheiding zou twee leiders voortbrengen, respectievelijk op het gebied van specialistische en essentiële
chemicaliën, elk gepositioneerd om hun belangrijkste strategische, financiële en duurzaamheidsdoelen te bereiken.
Solvac gelooft sterk in de rol die de essentiële chemie speelt om aan de noden van de mensheid te beantwoorden en in de
rol van innovatieve specialiteiten om aan de toekomstige behoeften te voldoen.
We zetten ons dus volledig in om de ontwikkeling van beide bedrijven op lange termijn te ondersteunen, aangezien zij
zouden profiteren van de vereiste strategische en financiële flexibiliteit om zich te concentreren op hun specifieke
bedrijfsmodellen, markt- en stakeholderprioriteiten.”
Als zodanig verbindt Solvac zich ertoe een referentieaandeelhouder te blijven in beide bedrijven tijdens deze volgende
belangrijke fase van Solvay's evolutie. Zoals gebruikelijk zal Solvac tijdens het transformatieproces een open dialoog blijven
voeren met Solvay.
Zie ook: Persbericht van Solvay
Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, opgericht in 1983 en genoteerd op de beurs van Euronext Brussel onder
de code ISIN BE0003545531 (SOLV). Haar activa bestaan uitsluitend uit een deelneming van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay
NV. Als referentieaandeelhouder ondersteunt Solvac de ontwikkeling van het industriële project van Solvay.
De aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, met goedkeuring van de
Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkaardige personen onder de voorwaarden uiteengezet in zijn goedkeuringsbeleid. Op
31 december 2021 bedroeg de marktkapitalisatie 2,330 miljard EUR
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