SAMENVATTING
Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding
dd. 15 mei 2009 (het “Prospectus”); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende
obligaties met afloopdatum 12 juni 2015 (de “Obligaties”) dient gebaseerd te zijn op volledige
kennisneming van dit Prospectus inclusief de daarmee samenhangende documenten. Krachtens de
implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (een “EER-Lidstaat”) is er in geen enkele Lidstaat sprake van burgerlijke
aansprakelijkheid voor de Verantwoordelijke Personen (zoals omschreven op blz. 3 van het Prospectus)
op basis van alleen deze samenvatting inclusief de vertaling ervan, tenzij deze misleidend, inaccuraat
of inconsistent is in geval van kennisneming ervan in samenhang met andere delen van het Prospectus.
Wanneer een claim met betrekking tot de informatie in dit Prospectus wordt ingediend bij een rechtbank
in een EERLidstaat, kan de eiser op basis van de nationale wetgeving van de EER-Lidstaat waarin de
claim is ingediend, worden genoodzaakt de vertaalkosten van het Prospectus voor zijn rekening te
nemen voordat de juridische procedure een aanvang neemt.

1.

ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

Solvay – internationale chemische en farmaceutische groep
Solvay NV (ofwel “Solvay”), opgericht in 1863, is de moederonderneming die samen met
haar dochterondernemingen een internationale farmaceutische en chemische groep vormt
(de “Solvay Groep” of de “Groep”), gevestigd in Brussel (België), met maatschappelijke
zetel aan de Prins Albertstraat 33, B-1050 Brussel (tel. 322 509 62 39). Solvay werd op 26
december 1863 voor onbeperkte duur opgericht in overeenstemming met de Belgische
wetgeving (registratienummer: VAT BE 403 091 220, RPM-RLP Brussels).
De Solvay Groep is actief in drie sectoren - farmaceutica, chemische producten en plastics die in 2008 respectievelijk 28%, 33% en 39% van de verkoop uitmaakten; de groep heeft
een sterk leiderschap verworven in geselecteerde markten en producten. Solvay is een
internationale onderneming met meer dan 400 verkoop- en productiefaciliteiten in 50 landen
op alle continenten. In 2008 werd ongeveer 95% van de omzet buiten België gerealiseerd
(50% buiten de Europese Unie). De onderneming telde eind 2008 ongeveer 29.000
medewerkers.
In 2008 bedroegen de verkopen EUR 9,5 miljard. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR
965 miljoen en de REBITDA op EUR 1,4 miljard.
De Solvay Groep hanteert een strategie voor duurzame en winstgevende groei. Het bedrijf
geeft voorrang aan groei op geselecteerde terreinen binnen farmaceutica, chemische
producten en plastics en door middel van geografische expansie in Azië en de Nafta- en
Mercosur-landen. Innovatie wordt gezien als de hoeksteen voor groei en competitiviteit.
De Groep is er ook van overtuigd dat goed burgerschap bij het ondernemen van groot
belang is voor duurzame groei. Voor Solvay betekent duurzame ontwikkeling het zodanig
uitvoeren van activiteiten dat er evenwicht bestaat tussen zorg voor het milieu enerzijds en
duurzame economische en sociale groei anderzijds.
SOLVAY is genoteerd op NYSE-EURONEXT Brussels en maakt deel uit van de Euronext100 index van Europese topondernemingen en van de BEL20.

A4 - 5.1

2.

BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES

Solvay SA

Emittent
Beschrijving
Obligaties

van

de

Uitgifte van een verwacht minimum van EUR 150.000.000 5,00
procent Obligaties met vervaldatum 12 juni 2015

Inschrijvingsperiode

Van 18 mei 2009 om 9u tot 9 juni 2009 om 16u (eerdere sluiting
mogelijk)

Vestigings- en
Betaalagent

Fortis Bank NV/SA (“Fortis Bank”)

Noteringsagenten

BGL Société Anonyme voor notering van de Obligaties op de
gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange
Fortis Bank NV/SA voor de notering van de Obligaties op Euronext
Brussels.

Distributeurs en
Gezamenlijke Lead
Managers

Aanvraag tot inschrijving op de Obligaties kan gedaan worden bij de
kantoren van Fortis Bank (inclusief Fintro), ING Belgium SA/NV
(“ING”), KBC Bank NV (“KBC”) (inclusief CBC S.A.), KBL
European Private Bankers S.A., Centea NV en KBC Securities NV.

Rechtsgebieden voor het
openbaar aanbod

Koninkrijk België (passporting van het Prospectus naar het
Koninkrijk België) en het Groothertogdom Luxemburg.

Uitgiftedatum

12 juni 2009

Uitgifteprijs

101,851 procent, inclusief een verkoop- en distributiecommissie van
1,875 procent ten laste van de beleggers met uitzondering van
Gekwalificeerde Beleggers (voor details zie “Subscription and Sale”
(Inschrijving en Verkoop), secties “Issue Price” (Uitgifteprijs) en
“Costs and fees” (Kosten en vergoedingen))

Vereffeningsmunt

Euro (“EUR”)

Globaal
Bedrag

Verwacht minimum van EUR 150.000.000

Nominaal

Nominaal
Bedrag
/
Gespecificeerd
Bedrag
per Obligatie

EUR 1.000 per Obligatie

Minimum
Inschrijvingsbedrag

De Obligaties kunnen slechts worden verhandeld in een minimaal
veelvoud van één Obligatie (overeenkomend met een nominaal
bedrag van EUR 1.000).

Vervaldag

12 juni 2015

Aflossingsdag

Vervaldag (onder voorbehoud van de bepalingen van de Terms and
Conditions of the Bonds (Algemene voorwaarden voor de
Obligaties)).

Rente

5,00 procent vaste interestvoet, jaarlijks achteraf te voldoen op 12
juni van elk jaar, voor de eerste maal op 12 juni 2010 (ofwel een
bedrag van EUR 50 per Gespecificeerd Bedrag van EUR 1.000),
onder voorbehoud van de Voorwaarden 5 en 8

Aflossingsbedrag op de
Vervaldag

De Obligaties zullen worden afgelost tegen 100 procent van het
Nominaal Bedrag.

Vervroegde Aflossing

De Obligaties kunnen als gevolg van een geval van wanprestatie,
zoals omschreven in Voorwaarde 8, vervroegd worden afgelost. De
Obligaties kunnen naar wens van de Emittent voorafgaand aan de
vervaldag worden afgelost om fiscale redenen zoals vermeld in
Voorwaarde 5. Het bedrag van de vervroegde aflossing van een
Obligatie zal gelijk zijn aan het Nominaal Bedrag per Obligatie.

Vorm van de Obligaties

Gedematerialiseerde vorm, overeenkomstig het
Vennootschappenwetboek – geen fysieke levering.

Status van de Obligaties

De Obligaties zullen rechtstreekse, algemene en onvoorwaardelijke
verplichtingen van de Emittent vormen die op ieder ogenblik alle tot
dezelfde rang zullen behoren en minstens tot dezelfde rang als de
huidige en toekomstige ongewaarborgde verplichtingen van de
Emittent, behalve voor zulke verplichtingen die voorrang genieten
krachtens bepalingen van algemene draagwijdte en die wettelijk
verplicht zijn.

Cross Default en Negative
Pledge

Van toepassing krachtens respectievelijk Voorwaarden 8(c) en 3

Belasting

Koninkrijk België. Natuurlijke personen die uit belastingoogpunt
inwoners van België zijn, d.w.z. onderhevig aan Belgische personenbelasting, en de Obligaties als particuliere belegging aanhouden, zijn
onderworpen aan een totale belastingheffing van 15 procent
Belgische roerende voorheffing op het bruto bedrag van de
Obligatierente. De betaling van 15 procent roerende voorheffing
geeft voor de personenbelastingsaangifte volledige vrijstelling voor
de uitgekeerde rente. Eveneens zal eventueel een belasting moeten
worden geheven op grond van de Richtlijn van de Raad 2003/48/EC
met betrekking tot de belasting op spaarinkomsten onder de vorm
van betaling van interesten.

Belgische

Groothertogdom Luxemburg. Krachtens de geldende Luxemburgse
wetgeving behoeft over het algemeen geen roerende voorheffing op
Obligatierente te worden betaald noch op de terugbetaling van de
hoofdsom van de Obligaties. Niettemin kan een roerende
voorheffing worden geheven op grond van de volgende bepaling in
verband met, ruim gesteld, de belasting op spaarinkomsten van
individuele beleggers:
- Richtlijn van de Raad 2003/48/EG met betrekking tot de belasting
op spaarinkomsten onder de vorm van betaling van interesten;
- elke internationale overeenkomst inzake gelijksoortige maatregelen
als die van de bovenvermelde Richtlijn van de Raad, door
Luxemburg gesloten met bepaalde afhankelijke of geassocieerde
gebieden van de EU;
- de Luxemburgse wet van 23 december 2005, zoals geamendeerd
bij wet van 17 juli 2008, inzake rente betaald aan in Luxemburg
wonende particulieren (10 procent. Luxemburgse roerende

voorheffing).
Voor verdere informatie dient u de sectie
(Belastingheffing) van dit Prospectus te raadplegen.

3.

“Taxation”

Toepasselijk Recht

Op deze Obligaties zijn de wetten van het Koninkrijk België van
toepassing.

Notering en Toelating tot
Verhandeling

Een verzoek werd ingediend teneinde de Obligaties te noteren op de
reglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange en op
Euronext Brussels.

Relevante
Clearingsystemen

Clearingsysteem van de Nationale Bank van België, Euroclear en
Clearstream, Luxemburg.

Geen Eigendom door VS
Personen

Iedere houder en elke begunstigde eigenaar (beneficial owner) van
een Obligatie wordt geacht te verklaren (a), als voorwaarde voor het
aankopen van zulke Obligatie of van elk daarmee verbonden belang
(beneficial interest), dat noch hij noch een ander voor wiens
rekening of begunstiging de Obligaties worden gekocht (i)
woonachtig is in de VSA, (ii) een VS Persoon is (U.S. Person), (iii)
werd uitgenodigd om de Obligaties te kopen tijdens zijn verblijf in
de VSA en wordt geacht (b) op het moment van aankoop ermee in te
stemmen dat hij de Obligaties op geen enkel moment binnen de VSA
of aan een VS Person rechtstreeks of onrechtstreeks zal aanbieden,
verkopen, leveren, verpanden of anderszins zal overdragen. Termen
gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis hieraan gegeven door
de U.S. Internal Revenu Code en reglementeringen hieronder,
inclusief de U.S. Treas. Reg. §1.163-5(c)(2)(i)(C).

Voorwaarden voor
openbare aanbieding van
Obligaties

De voorwaarden voor het openbaar aanbod van Obligaties zijn
uiteengezet in de sectie “Subscription and Sale” (Inschrijving en
Verkoop) van het Prospectus.

ISIN Code / Common
Code

ISIN Code: BE0002169358

Verkoopbeperkingen

Beperkingen zijn van toepassing op de aanbieding, verkoop en
overdracht van Obligaties in verschillende rechtsgebieden. Zie
“Subscription and Sale” (Inschrijving en Verkoop). In alle
rechtsgebieden mogen aanbieding, verkoop en overdracht alleen
plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. De
distributie van het Prospectus of de samenvatting daarvan kan in
sommige rechtsgebieden wettelijke beperkt zijn.

Common Code: 043006053

BESCHRIJVING VAN DE RISICOFACTOREN
Onderstaand volgt een opsomming van potentiële risicofactoren in verband met de Emittent
en de Obligaties. Zie de sectie “Risk Factors” (Risicofactoren) in het Prospectus voor een
volledige beschrijving.
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(a)

Factoren die verband houden met het vermogen van de Emittent om zijn
verplichtingen ten aanzien van de Obligaties na te komen
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De risicofactoren in verband met Solvay NV worden uiteengezet in de sectie “Risk Factors”
(Risicofactoren) van deze Prospectus. Deze risicofactoren zijn:
- Strategisch risico in verband met Markt en Groei,
- Risico in verband met de Bevoorrading en Productie,
- Risico’s in verband met Regelgeving, Politiek en Recht,
- Corporate Governance en Risico’s in verband met Interne Procedures,
- Financieel Risico,
- Risico’s in verband met Producten,
- Risico’s in verband met Personen,
- Risico’s in verband met het Leefmilieu,
- Risico in verband met Informatie en Informatietechnologie (IT),
- Risico in verband met de Reputatie.

(b)

Factoren die van belang zijn in verband met de beoordeling van het marktrisico ten
aanzien van de Obligaties
- De Obligaties kunnen voor sommige beleggers geen geschikte belegging zijn
- Er bestaat geen actieve verhandelingsmarkt voor de Obligaties
- De Obligaties kunnen vervroegd afgelost worden
- Interestvoetrisico
- Marktwaarde van de Obligaties
- Wereldwijde Kredietmarktomstandigheden
- Vertegenwoordiging van Obligatiehouders
- Spaarrichtlijn van de EU
- Belgische Roerende Voorheffing
- Belasting
- Wijziging van wetgeving
- Betrekkingen met de Emittent
- Afhankelijkheid van de procedures van het Clearing Systeem, Euroclear en Clearstream,
Luxemburg inzake overdracht, betaling en communicatie met de Emittent
- De Vestigingsagent is niet verplicht om de bedragen af te zonderen die door hem zijn
ontvangen in verband met de via het X/N Clearing Systeem geclearde Obligaties
- Wisselkoersrisico en wisselbeperkingen
- Mogelijke Belangenconflicten
- Wettelijke beleggingsbeperkingen kunnen een rem zetten op bepaalde beleggingen
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