PERSBERICHT

Brussel en Parijs, 5 augustus 2011

DE AMF LAAT HET VRIENDSCHAPPELIJK OVERNAMEBOD VAN
SOLVAY OP RHODIA OP WOENSDAG 24 AUGUSTUS AFSLUITEN
De Europese Commissie keurt de overname van Rhodia door Solvay goed
Solvay en Rhodia kondigen aan dat de Europese Commissie vandaag de overname door Solvay van
Rhodia heeft goedgekeurd. De Franse financiële marktenautoriteit AMF heeft volgend op deze
goedkeuring de afsluitingsdatum van het vriendschappelijke openbaar overnamebod bepaald op
woensdag 24 augustus 2011 (inbegrepen). Solvay biedt 31,60 EUR per Rhodia-aandeel en 52,30
EUR per obligatie met een optie tot conversie en/of omruiling tot nieuwe of bestaande aandelen
(OCEANE).
Nu alle reglementaire toelatingen nodig voor de uitvoering van het bod werden verkregen, is de
uitvoering van het bod alleen nog afhankelijk van het verkrijgen van minimum 50 procent van het
aandelenkapitaal en van de stemrechten plus één op een totaal verwaterde basis.
Een bericht met de definitieve kalender van het bod, de datum voor de levering en de betaling
inbegrepen werd vandaag gepubliceerd door NYSE Euronext Paris. De resultaten van het bod zullen
door de Franse financiële marktenautoriteit worden gepubliceerd en eveneens worden uitgebracht in
een gemeenschappelijk persbericht van Solvay en Rhodia.
Het overnameprospectus van Solvay (in het Frans en Engels) met daarin de modaliteiten voor het
aanbrengen van aandelen in het kader van het bod en het antwoord van Rhodia (in het Frans en
Engels) zijn te raadplegen op de hiervoor bestemde pagina's van de internetsites van Solvay
(www.solvay.com/OPARhodia) en van Rhodia (www.rhodia.com). Op deze sites vindt men ook
informatie over de juridische, financiële en boekhoudkundige positie van Solvay en Rhodia.
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 14.800 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). Voor meer
informatie kan u terecht op www.solvay.com.
RHODIA is een internationale chemische groep, die zich krachtig inzet voor duurzame ontwikkeling.
De groep streeft ernaar met zijn operationele uitmuntendheid en zijn innovatiecapaciteit zijn klanten
te helpen om nog beter te presteren. Rhodia bestaat uit 11 ondernemingen, samengebracht in vijf
activiteitenclusters. Rhodia is een partner van de grote spelers op de volgende markten:
automotive, elektronica, parfums, gezondheids- en schoonheidsproducten, schoonmaakmiddelen- en
van de industriële en consumptiegoederenmarkt. De groep realiseerde in 2010 een omzet van 5,23
miljard EUR en telt vandaag wereldwijd zowat 14.000 werknemers. De onderneming heeft een
notering op Euronext Parijs. Meer informatie is te vinden op www.rhodia.com.
Voor meer informatie over het openbaar bod verwijzen we u door naar:
PRIVE-AANDEELHOUDERS IN FRANKRIJK
Groen nummer: 0800 272 000
Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com
PRIVE-AANDEELHOUDERS IN DE VS

INSTITUTIONELE AANDEELHOUDERS
Orient Capital Ltd, Institutional Investor Information Agent
David Chase Lopes: +33 1 40671576 of +44 207 776 7578
Sheryl Cuisia: +44 207 776 7584

Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com

This press release is also available in English – Ce communiqué de presse existe également en français

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met:
ERIK DE LEYE
Corporate Press Officer
SOLVAY nv
Tel: + 32 2 509 72 30
erik.deleye@solvay.com

LAMIA NARCISSE
Corporate Media Relations
Rhodia
Tel: + 33 1 53 56 59 62
lamia.narcisse@eu.rhodia.com

PATRICK VERELST
Head of Investor Relations
SOLVAY nv
Tel: +32 2 509 72 43
patrick.verelst@solvay.com

MARIA ALCON HIDALGO
Investor Relations
Rhodia
Tel: +33 (0)1 53 56 64 89
maria.alcon-hidalgo@eu.rhodia.com

Dit persbericht is geen aanbod en mag niet worden beschouwd als een aanbod of een uitnodiging tot aankoop
van effecten van Rhodia door Solvay.
De toegang tot het overnameprospectus en de antwoordnota en elk document in verband met het bod en de
deelname hieraan zijn mogelijk onderhevig aan wettelijke beperkingen in bepaalde landen. Het bod wordt
uitsluitend in Frankrijk en de Verenigde Staten gedaan en niet aan personen die direct of indirect onderworpen
zijn aan dergelijke beperkingen. Veronachtzaming van zulke beperkingen is een schending van de wetten en
regels van bepaalde landen. Solvay wijst elke verantwoordelijkheid af wanneer bepaalde personen deze
wettelijke beperkingen met voeten treden. Het bod zal nooit kunnen aanvaard worden in landen waar deze
aanvaarding een schending van de daar geldende wetten en regels betekent.
Aandeelhouders en andere investeerders wordt ten stelligste aangeraden om zorgvuldig alle documenten
aangaande het aanbod na te lezen alvorens een beslissing betreffende het aanbod te nemen.
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