Brussel en Parijs, 11 januari 2012 voor onmiddellijke verspreiding

SOLVAY VRAAGT EEN TWEEDE NOTERING VAN ZIJN
AANDELEN AAN OP NYSE EURONEXT PARIJS

Solvay, genoteerd op NYSE Euronext Brussel, maakt vandaag bekend dat het een aanvraag
heeft ingediend voor de notering van zijn aandelen op NYSE Euronext Parijs. Deze tweede
notering past in de geschiedenis van de Groep en zijn significante aanwezigheid op de Franse
markt die dateert vanaf 1872. De Solvay Groep realiseerde er in 2010 een gecombineerde
omzet van 1,3 miljard EUR.
Sinds de recente acquisitie van Rhodia, internationaal bedrijf van Franse afkomst, is Frankrijk
vanuit industrieel oogpunt met 15 productievestigingen, 5 centra voor onderzoek en
ontwikkeling en bijna 7.000 werknemers het belangrijkste land geworden.
De notering van de Solvay-aandelen op NYSE Euronext Parijs zal gebeuren door middel van
de procedure van rechtstreekse toelating en dus zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De
eerste notering is gepland op 23 januari 2012.

SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een
grote aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Zijn recente acquisitie van
het fijnchemiebedrijf Rhodia creëerde een veel grotere wereldspeler die meer dan 90% van
zijn verkopen haalt op markten waar hij tot de wereldtop 3 behoort. Solvay levert een breed
gamma producten die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit en de prestaties van
zijn klanten in markten zoals consumptieproducten, bouw, voertuigen, energie, water en
milieu en elektronica. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 30.000
werknemers in 55 landen en haalde in 2010 een omzet van 12 miljard EUR (pro forma).
Solvay nv staat genoteerd op NYSE Euronext (SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters:
SOLBt.BR).
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