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Brussel en Parijs, 13 september 2011

SOLVAYS VRIENDSCHAPPELIJK BOD OP RHODIA:
PROCEDURE VOOR UITKOOPBOD WORDT GESTART
In overeenstemming met de intentie beschreven in zijn informatienota en in het persbericht van 31
augustus 2011, heeft Solvay vandaag de Franse marktautoriteit AMF op de hoogte gebracht van zijn
besluit om een procedure te starten voor een uitkoopbod op de aandelen en de obligaties met een
conversie- of ruiloptie met nieuwe of bestaande aandelen (OCEANE) van Rhodia die niet zijn
aangebracht in het bod tegen een vergoeding in contanten van:
- 31,60 EUR per aandeel, wat overeenstemt met de betaalde prijs van het bod en
- 52,35 EUR per OCEANE, wat overeenkomt met de betaalde prijs van het bod per OCEANE, te weten
52,32 EUR, verhoogd met een bedrag gelijk aan 2,35% van de prijs per OCEANE (coupon inbegrepen)
berekend prorata temporis voor de periode tussen de betaling-levering van het bod tot de datum van de
uitkoop.
De AMF heeft, bijgevolg, vandaag een bericht gepubliceerd over de effectieve datum van de uitvoering
van de uitkoop, die op 16 september 2011 werd vastgelegd.
Het bedrag voor de vergoeding van de aandelen en de OCEANE die onder het uitkoopbod vallen wordt
op 16 september 2011 betaald en geplaatst op een rekening die hiervoor is geopend bij BNP Paribas
Securities Services, dat instaat voor de vergoedingenuitkering in de context van het uitkoopbod.
Na afsluiting van de rekeningen van de aangeslotenen door Euroclear France, zullen de financiële
tussenpersonen een vergoeding vragen aan BNP Paribas Securities Services voor de aandelen en de
OCEANE die in hun boeken zijn geregistreerd en die niet werden aangebracht in het bod en vervolgens
de rekeningen van de eigenaars van de aandelen en de OCEANE van Rhodia crediteren met de
vergoeding die hen toekomt.
De bedragen die overeenkomen met de vergoedingen voor aandelen en OCEANE van Rhodia die niet in
naam van de rechthebbenden werden gevraagd door de financiële tussenpersonen, zullen vanaf 16
september 2011 gedurende 10 jaar in bewaring blijven bij BNP Paribas Securities Services en na het
aflopen van deze periode worden overgeboekt naar de Caisse des Dépôts et Consignations. Deze
bedragen kunnen op elk ogenblik worden opgevraagd door de rechthebbenden, onder voorbehoud van
de verbeurdverklaring ten gunste van de Franse Staat na dertig jaar.
De aandelen en de OCEANE van Rhodia worden geschrapt van de koerslijst op 16 september 2011, de
dag waarop het uitrookbod wordt uitgevoerd.
Het overnameprospectus van Solvay (in het Frans en Engels) met daarin de modaliteiten voor het
aanbrengen van aandelen in het bod en het antwoord van Rhodia (in het Frans en Engels) zijn te
raadplegen
op
de
hiervoor
bestemde
pagina's
van
de
websites
van
Solvay
(www.solvay.com/OPARhodia) en van Rhodia (www.rhodia.com). Op deze sites vindt men ook
juridische, financiële en boekhoudkundige informatie over 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 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).
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.
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Voor meer informatie over het bod verwijzen we u door naar:
PRIVE-AANDEELHOUDERS IN FRANKRIJK
Groen nummer: 0800 525 525
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
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