Embargo: Brussel en Parijs, 10 mei 2011, om 18.30 uur

DE FRANSE FINANCIËLE MARKTAUTORITEIT VERLEENT
COMFORMITEITSVERKLARING AAN HET VRIENDSCHAPPELIJK
PUBLIEK OVERNAMEBOD VAN SOLVAY OP RHODIA
Solvay en Rhodia kondigen aan dat de Franse financiële marktautoriteit Solvay’s vriendschappelijk
publiek overnamebod op Rhodia conform heeft verklaard en het visum n° 11-148 heeft verleend aan
Solvay’s overnameprospectus (note d’information) en het visum n° 11-149 heeft verleend aan de
memorie van antwoord (note en réponse) van Rhodia.
Zodra de goedkeuringen van de Autorité de Contrôle Prudentiel en de Franse Minister van Economie
zijn bekomen, zal de Franse financiële marktautoriteit het tijdschema van het bod bekendmaken, meer
bepaald, de start- en sluitingsdatum van de aanvaardingsperiode waarin het bod kan worden aanvaard
door de houders van effecten van Rhodia.
Het bod is bovendien onderworpen aan de volgende voorwaarden: het bekomen van de toestemming
van de Europese en Amerikaanse concurrentieautoriteiten en het bereiken van een
minimumaanvaardingsdrempel van 50% van het aandelenkapitaal en stemrechten van Rhodia plus één
aandeel (berekend op een volledig verwaterde basis).
Solvay’s overnameprospectus en Rhodia’s memorie van antwoord zijn beschikbaar (in het Frans en het
Engels) op respectievelijk de website van Solvay (www.solvay.com) en de website van Rhodia
(www.rhodia.com).
Over Solvay:
SOLVAY is een internationale industriële Groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma
producten en oplossingen die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit. De Groep met
hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 16.800 werknemers in 40 landen. In 2010 bedroeg de
geconsolideerde groepsomzet 7,1 miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext-beurs in
Brussel (NYSE Euronext : SOLB.BE – Bloomberg : SOLB.BB – Reuters : SOLBt.BR). (NYSE Euronext :
SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLBt.BR). Voor meer informatie kan u terecht op
www.solvay.com.
Over Rhodia:
RHODIA is een internationaal chemiebedrijf, resoluut geëngageerd voor duurzame ontwikkeling. Als
leider in zijn activiteiten, stelt de Groep het zoeken naar operationele uitmuntendheid en zijn
innovatiecapaciteit ten dienste van de performantie van zijn klanten. Bestaande uit 11 ondernemingen,
gebundeld in vijf activiteitengroepen, is Rhodia een partner van de grote partijen in de automotive-, de
elektronica-, de parfum-, gezondheids-, schoonheids-, schoonmaakmiddelen-, industriële en
consumptiegoederenmarkt. De Groep telt wereldwijd ongeveer 14.000 werknemers en realiseerde in
2010 een omzet van 5,23 miljard EUR. Rhodia staat genoteerd op Euronext Paris. Meer informatie is te
vinden op www.rhodia.com.
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Dit persbericht is geen aanbod en kan ook niet worden aanzien als een aanbod tot aankoop van effecten van Rhodia door Solvay.
De toegang tot het overnameprospectus, de memorie van antwoord en de andere documenten omtrent het overnamebod en de
deelname aan het overnamebod is in een aantal jurisdicties onderworpen aan wettelijke beperkingen. Het overnamebod wordt
enkel gedaan in Frankrijk en in de Verenigde Staten en wordt, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, gedaan aan personen
waarop dergelijke wettelijke beperkingen toepasselijk zijn. Het niet respecteren van deze beperkingen maakt in bepaalde
jurisdicties een inbreuk uit op de toepasselijke beurswetgeving of –regulering. Solvay wijst alle verantwoordelijkheid af in geval
van inbreuk door een persoon op toepasselijke wettelijke beperkingen. Het aanbod kan niet aanvaard worden in een jurisdictie
waar dergelijke aanvaarding een inbreuk zou uitmaken op de toepasselijke reglementering.
Aandeelhouders en andere investeerders wordt ten stelligste aangeraden om zorgvuldig alle documenten aangaande het aanbod
na te lezen alvorens een beslissing te nemen omtrent het aanbod.
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