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Beste aandeelhouders,
Wij waren erg blij U dinsdag 10 mei weer te zien op onze jaarlijkse algemene vergadering, na 2 jaar
vergaderingen op afstand of achter gesloten deuren.
Wij zijn ook zeer blij met de resoluties die U op hoog niveau hebt aangenomen (lezen
Goedgekeurde resoluties van de Gewone Algemene Vergadering).

Thema’s van deze newsletter
Corporate governance
Zo zag de Raad van Bestuur het mandaat van 4 bestuurders hernieuwd voor een nieuwe periode van
4 jaar. Hartelijk dank aan de Heren Jean-Patrick Mondron, Marc-Eric Janssen en Vincent de Dorlodot,
evenals aan Mevrouw Marion De Decker-Semet voor hun investering in het dagelijks beheer van uw
bedrijf.
Wij zijn verheugd de heer Melchior de Vogüé te verwelkomen als de nieuwe onafhankelijke bestuurder
die het mandaat van de heer Bernard de Laguiche vervangt.
De heer de Vogüé, houder van een HECdiploma in Parijs, lid van de Franse Vereniging
van Financiële Analisten (SFAF), Chief Financial
Officer bij Etex Group, heeft een grondige kennis
van financiën en de markt voor beursgenoteerde
ondernemingen. Ervaring deed hij op bij
verschillende internationale bedrijven (Suez
Group, Arjowiggins, Tessenderlo Chemie). De
komst van de heer de Vogüé zal de expertise van
de raad van bestuur op het gebied van financiën
en bestuur versterken.

Zoals U gemerkt zult hebben, wil Solvac altijd
de expertise van zijn raad van bestuur vergroten
en de corporate governance verbeteren. Met
dit doel werd het Auditcomité opgericht,
voorgezeten door de heer John Kraft de la Saulx.
Naast het toezicht op de juridische controle van
de periodieke statutaire en geconsolideerde
jaarrekeningen, zal dit comité ook toezien
op de effectiviteit en efficiëntie van de
risicobeheersings- en interne controlesystemen.

Raadpleeg het volledige verslag
van de raad van bestuur van Solvac

Raadpleeg hier

Een duurzame
deelneming in Solvay
Door zijn strategische steun aan het plan van Solvay om zijn
splitsing in 2 onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen
te onderzoeken
We zijn overtuigd van de rol die de chemie speelt bij het voldoen aan de behoeften van de mensheid
op het gebied van duurzame ontwikkeling en ecologische transitie. Dit project is een historische kans
voor Solvay en ook voor Solvac.
EssentialCo en SpecialtyCo zullen elk beschikken over een optimale kapitaalstructuur, financiële,
technische en personele middelen om hun ontwikkelings- en groeipotentieel te ontsluiten.
Voor Solvac is het moment ook historisch. Als referentieaandeelhouder is de bestaansreden van Solvac
het ondersteunen van Solvay en zijn waardecreatieprojecten. Dit vereist dat Solvac de manier waarop
het samenwerkt met Solvay betrokken raakt, zich aanpast en ontwikkelt.
Solvac zal historische Solvay-aandeelhouders en aandeelhouders die in Solvay willen blijven investeren,
blijven samenbrengen.		

Meer informatie ?
Lees het volledige
impactrapport.
Download hier

Door zijn financiële steun aan het Solvay Solidarity Fund
Solvay heeft zijn tweede rapport gepubliceerd als onderdeel van het beheer van het Solidariteitsfonds
dat in april 2020 tijdens de Covid-19-pandemie werd opgericht.
Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds is uitgebreid met het onderhouden van onderwijs, het
ondersteunen van mensen bij natuurrampen (overstromingen) en andere vormen van uitzonderlijke
ontbering. Onlangs betuigde het fonds via een schenking van 1 miljoen € aan het Belgische Rode Kruis
zijn steun en solidariteit met de Oekraïense bevolking.

Enkele cijfers:
Totaal
opgehaald
bedrag:

Totaal
toegekend
bedrag:

inclusief 2.454.021 € voor

15.316.000 €

6.436.428 €

ondersteuning.

individuele ondersteuning en
3.982.407 € voor collectieve

Een website waar u gemakkelijk
en snel alle informatie kunt
vinden die u zoekt
Weet u dat u op onze website www.solvac.be
financiële informatie kunt vinden, zoals de
beurskoers, het dividend van het vorige boekjaar
en de evolutie ervan sinds de oprichting van de
vennootschap of zelfs het rendement van het
aandeel en de verhouding tegen Solvay?
U stelt ons ook regelmatig vragen over het beheer
van uw aandelen op naam en wij beantwoorden
ze graag ! We hebben ze ook op een rijtje gezet
met hun antwoorden. Aarzel niet om de rubriek
Vaak gestelde vragen en beheerdocumenten te
raadplegen om tijd te besparen!

Solvac NV – Elyzeese Veldenstraat 43 – B- 1050 Brussel
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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.

