Embargo: 16 februari 2010, om 7.30 uur (Brusselse tijd)
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

SOLVAY START GELDBELEGGINGSPROGRAMMA
IN EIGEN AANDELEN

Solvay kondigt vandaag aan dat hij een geldbeleggingsprogramma in eigen aandelen start. In
overeenstemming met de wetten en regels in verband met financiële transparantie, is dit de beschrijving van
het beleggingsprogramma in aandelen:
De buitengewone aandeelhoudersvergadering van 12 mei 2009 gaf de raad van bestuur de toelating om
gedurende vijf jaar tot 16.940.000 aandelen van de onderneming op de aandelenbeurs te kopen voor een
prijs tussen 20 EUR en 150 EUR.
In deze context heeft de raad van bestuur beslist een beleggingsprogramma in maximaal 5,1 miljoen eigen
aandelen van de onderneming te beginnen. De uitvoering van deze beslissing was gebonden aan de afsluiting
van de verkoop van de farmaceutische activiteiten aan Abbott. De afsluiting van deze transactie werd
vandaag in een ander persbericht aangekondigd.
Een financiële instelling heeft voor één jaar een mandaat gekregen om het programma uit te voeren, dat
vanaf vandaag begint te lopen. Het programma wordt op dit ogenblik beschouwd als een tijdelijke belegging
van geld uit de verkoop van de farmaceutische activiteiten vóór deze middelen worden geherinvesteerd in
industriële activa.
Op 12 februari 2010 bezat Solvay via zijn onrechtstreekse dochteronderneming Solvay Stock Option
Management 2.908.618 Solvay-aandelen of 3,43% van de uitgegeven Solvay-aandelen.
In overeenstemming met de betrokken regelgeving, zal Solvay de details van de transacties volgend uit dit
programma op zijn website publiceren.

SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma producten en
oplossingen die bijdragen aan de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met hoofdkwartier in Brussel
telt ongeveer 19.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg de geconsolideerde omzet van de groep 9,5
miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext–beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Voor meer informatie kan u terecht op www.solvay.com.
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