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Resultaat van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
van Solvac
Brussel, 10 mei 2022 om 18.00 uur
De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Solvac werd gehouden op 10 mei 2022 in de Square,
Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te 1000 Brussel. Degenen die dit wensten, konden hun rechten uitoefenen
door ofwel een volmacht te verlenen ofwel door live deel te nemen en direct digitaal te stemmen of nog op een
interactieve manier door fysisch aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering.
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties van deze vergadering goed.
De Gewone Algemene Vergadering keurde in het bijzonder de betaling goed van het totale dividend per aandeel van
5,44 EUR bruto voor het fiscale jaar 2021, stabiel in vergelijking met 2021.
Tijdens deze vergadering, hebben de aandeelhouders ook goedgekeurd:
• de benoeming van de Heer Melchior de Vogüé als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot
mei 2026, ter vervanging van de Heer Bernard de Laguiche, die om persoonlijke reden zijn mandaat als
Bestuurder niet wenst voort te zetten
• de herverkiezing van de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes
als Bestuurders en van Baron Vincent de Dorlodot en Mevrouw Marion De Decker-Semet als onafhankelijke
Bestuurders van de Raad van Bestuur, voor een periode van 4 jaar, tot mei 2026
• de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel op De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem
als Commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat van de Commissaris loopt
af op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025. EY zal vertegenwoordigd zijn door
Marie Kaisin, Bedrijfsrevisor.
Gedetailleerde resoluties, stemresultaten en presentaties zijn beschikbaar op de Solvac website op
https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/
Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISINcode BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van
Solvay nv. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder
goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in zijn
goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2021 bedroeg de marktkapitalisatie 2,3 miljard EUR.
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