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SOLVAY 
naamloze vennootschap 

te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310 
Rechtspersonenregister van Brussel 

Ondernemingsnummer : 0403.091.220 

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 

Het jaar tweeduizend en vijftien. 
Op zeventien november. 
Te 1000 Brussel, op The Square - Brussels Meeting Center, De Kunstberg. 
Voor Ons, Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats Brussel. 

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze 
vennootschap SOLVAY, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1120 
Brussel, Ransbeekstraat 310, ingeschreven in het rechtspersonenregister van 
Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0403.091.220. 

Vennootschap opgericht in de vorm van commanditaire vennootschap bij 
onderhandse akte van 26 december 1863, omgevormd in een naamloze 
vennootschap bij akte verleden voor Notarissen Pierre WILLOCX en Pierre VAN 
HALTEREN, te Brussel, op 12 juni 1967, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van 24 juni 1967, onder nummer 1560-1, waarvan de statuten 
voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor voornoemde Notaris 
Bernard WILLOCX, op 13 mei 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, onder nummers 14111997 en 
14111998. 

BUREAU 
De zitting wordt om veertien uur geopend onder het voorzitterschap van 

de Heer Nicolas Jacques Etienne Marie Ghislain BOËL, gedomicilieerd te Sint-
Pieters-Woluwe, Grote Prijzenlaan 75, Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De Heer Voorzitter duidt als secretaris aan de Heer Michel Henri Marie 
Emile Georges DEFOURNY, gedomicilieerd te Tervuren, Albertlaan, 17, 
Secretaris-Generaal van de vennootschap, die hier optreedt. 

 De functies van stemopnemers worden bekleed door Mevrouw Savina 
Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, 
gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Maarschalk Neylaan, 147, en de Heer Gaëtan 
Benoit Anita Marie VERCRUYSSE, gedomicilieerd te 3090 Overijse, 
Vossekoten, 5, beiden aandeelhouders hier aanwezig en die aanvaarden. 

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten : 
- De heer Jean-Pierre CLAMADIEU, gedomicilieerd te Sint-Gillis, 
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Charleroisesteenweg, 82. 
- De Heer Bernard Philippe Marie Philibert de LAGUICHE, 

gedomicilieerd te Curitiba – Paraná (Brazilië), Avenida República Argentina, 
760 – Apto : 802 Água Verde. 

- De Heer Jean-Marie Ernest Armand SOLVAY, gedomicilieerd te La 
Hulpe, Le Longfonds, chaussée de Bruxelles, 115. 

- De Heer Denis Michel Marie Alexandre SOLVAY, gedomicilieerd te 
Bouillon, Les Amerois, 1. 

- Baron Hervé François André Emmanuel Marie-Ghislain COPPENS 
d'EECKENBRUGGE, gedomicilieerd te Kraainem, Baron d'Huartlaan, 152. 

- Barones Françoise Monique Armande Marie de VIRON, echtgenote van 
de Heer Dominique de VILLE de GOYET, gedomicilieerd te Nil-Saint-Vincent, 
rue Saint Martin, 28. 

- Mevrouw Evelyn Adrienne Fernande JANSSEN, echtgenote van de Graaf 
Diego du MONCEAU de BERGENDAL, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, 
Bloemenlaan, 14. 

- De Heer Charles CASIMIR-LAMBERT, gedomicilieerd te Founex 
(Zwitserland), chemin des Tulipiers, 2. 

Dit alles in overeenstemming met artikel 39 van de statuten. 

De identiteit van alle leden van het bureau is goed bekend door 
ondergetekende Notaris.  

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 
Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier 

respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en 
zetel, alsmede het aantal aandelen van ieder van hen, vermeld zijn in de hierbij 
aangehechte aanwezigheidslijst. 

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld 
overeenkomstig de hiervoorgemeld aanwezigheidslijst waarnaar de partijen 
verklaren te verwijzen.  Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de 
Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij 
aangehecht blijven. 

De  volmachten  die allen onderhands zijn, zullen hierbij aangehecht 
blijven. 

UITEENZETTING VAN DE HEER 
VOORZITTER 

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt : 

- 1°) De huidige vergadering heeft als agenda : 

Agenda
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 I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig 
artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het toegestane 
kapitaal 
 De raad van bestuur heeft de bijzondere omstandigheden waarin van het 
toegestane kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde 
doeleinden uiteengezet in een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig 
artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.  
 Het verslag is beschikbaar op de website van Solvay SA. Het verslag werd 
eveneens bezorgd aan de houders van aandelen op naam en is beschikbaar op 
verzoek.  

 II. Wijzigingen van de statuten 
 Er wordt voorgesteld om een nieuw artikel 7bis toe te voegen aan de 
statuten, dat gaat als volgt:  
 "In het kader van de overname van Cytec Industries Inc. wordt de raad 
van bestuur gemachtigd om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door 
inbrengen in geld van maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 
1.270.516.995 EUR zal worden geboekt op de rekening “kapitaal” en het saldo 
zal worden geboekt als onbeschikbare reserve op de rekening “uitgiftepremie”, 
en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van aandelen en 
hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de raad van 
bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, in de mate dat 
de raad van bestuur niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze 
bevoegdheid, naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruikt door 
de raad van bestuur. Elke kapitaalsverhoging die door de raad van bestuur 
wordt goedgekeurd in het kader van het toegestaan kapitaal dient ofwel plaats 
te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal 
voorkeurrecht.". 

 III. Delegatie van bevoegdheden  
Er wordt voorgesteld om aan Jean-Pierre Labroue, Group General 

Counsel, met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om 
de statuten te coördineren en alle neerleggingen, publicaties en andere 
formaliteiten te doen, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene 
vergadering. 

- 2°) Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen 
werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden, gedaan ten minste 
zeventien dagen vóór de vergadering, in : 

 1) Het  Belgisch  Staatsblad  van 26 oktober 2015. 
 2) L'Echo van 24 oktober 2015. 
 3) De Tijd van 24 oktober 2015. 
De bewijsnummers van deze advertenties worden op het bureau neergelegd. 

  De tekst van de bijeenroeping, het verslag van de raad van bestuur alsook de 
modellen van volmacht zijn ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de 
website van de vennootschap. Overigens is een mededeling verzonden naar 
verschillende persagentschappen teneinde de internationale verspreiding te 
verzekeren. 

- 3°) Daarenboven werd aan de houders van aandelen, obligaties of warrants 
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op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen 
op 26 oktober 2015, hetzij ten minste zeventien dagen vóór de vergadering  een 
brief gezonden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Een   exemplaar   van voormelde brief is eveneens op het bureau 
neergelegd. 

De vennootschap heeft geen effecten zonder stemrecht, noch effecten die 
het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants op naam, 
noch warrants onder eender welke vorm uitgegeven. 

- 4°) Om de huidige vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of 
vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van 
artikelen 35 en 36 van de statuten. 

- 5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door 
vierentachtig miljoen zevenhonderdenéénduizend honderddrieëndertig 
(84.701.133) aandelen zonder  aanduiding  van  nominale  waarde en met 
stemrecht. 

- 6°) Artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat 
de vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet 
verenigen.  Bij gebreke daarvan moet een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden en deze laatste kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het 
vertegenwoordigde deel van het kapitaal. 

 - 7°) Een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda, 
gehouden op 23 oktober 2015 voor Notaris François DHONT, te Sint-Joost-ten-
Node, vervangende zijn Confrater, ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX,   
heeft niet geldig kunnen beraadslagen en beslissen, daar het vereiste quorum niet 
bereikt werd.  De bijeenroepingen voor deze eerste vergadering zijn 
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen op de data en 
op de manier aangegeven in de akte van deze eerste vergadering gemaakt.  

 - 8°) Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, bezitten de hier aanwezige en 
vertegenwoordigde aandeelhouders samen 50.739.349 van de uitgegeven 
aandelen, hetzij 59,90 %. 

- 9°) Het stemrecht van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen 
wordt niet geschorst. 

- 10°) Bijgevolg is deze vergadering regelmatig samengesteld en zij is 
bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten 
die op de agenda voorkomen. 

- 11°) Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, 
moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen 
verenigen   overeenkomstig  artikel  558  van  het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Geldigheid: 
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De uiteenzetting van de Heer Voorzitter wordt nagezien en als correct 
erkend door de algemene vergadering die vaststelt en ondergetekende Notaris 
verzoekt authentiek vast te stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen 
over de punten die op de agenda voorkomen. 

Presentatie: 
De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde 

beslissingen uit aan de algemene vergadering en geeft het woord aan de heer Jean-
Pierre Clamadieu – Voorzitter van het Uitvoerend Comité – die de voorgenomen 
overname van de vennootschap Cytec alsmede haar financiering voorstelt. 

Vragen, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van 
Vennootschappen: 

Er wordt eerst geantwoord op de vragen die schriftelijk gesteld zijn door de 
aandeelhouders over de punten die op de agenda voorkomen. 

De Heer Voorzitter nodigt daarna de deelnemers die dit wensen, uit om de 
vragen te stellen over de punten die op de agenda voorkomen. 

Er werd geantwoord op deze vragen. 
De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast. 

Daarna vat de vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de 
volgende beslissingen: 

VERSLAG 
De vergadering stelt de Heer Voorzitter vrij van de voorlezing van het 

bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 
van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal. 

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven. 

EERSTE BESLISSING 
Toevoeging van een nieuw artikel 7bis aan de statuten 

 De vergadering beslist om een nieuw artikel 7bis toe te voegen aan de 
statuten, dat gaat als volgt:  
 "In het kader van de overname van Cytec Industries Inc. wordt de raad 
van bestuur gemachtigd om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door 
inbrengen in geld van maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 
1.270.516.995 EUR zal worden geboekt op de rekening “kapitaal” en het saldo 
zal worden geboekt als onbeschikbare reserve op de rekening “uitgiftepremie”, 
en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van aandelen en 
hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de raad van 
bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, in de mate dat 
de raad van bestuur niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze 
bevoegdheid, naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruikt door 
de raad van bestuur. Elke kapitaalsverhoging die door de raad van bestuur 
wordt goedgekeurd in het kader van het toegestaan kapitaal dient ofwel plaats 
te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal 
voorkeurrecht.". 
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Beraadslaging 
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen 

zoals hieronder weergegeven: 
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 

50.739.349. 
 (ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal 
vertegenwoordigen: 59,90 % 
 (iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 50.739.349    
waarvan : 
VOORSTEMMEN 50.296.477 (hetzij 99,13 %) 
TEGENSTEMMEN        29.731 
ONTHOUDINGEN      413.141 

TWEEDE BESLISSING 
Delegatie van bevoegdheden 

De vergadering beslist om aan de heer Jean-Pierre LABROUE, Group 
General Counsel, met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te 
kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, publicaties en 
andere formaliteiten te doen, overeenkomstig de besluiten genomen door de 
algemene vergadering. 

Beraadslaging 
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen 

zoals hieronder weergegeven: 
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 

50.739.349. 
 (ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal 
vertegenwoordigen: 59,90 % 
 (iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 50.739.349   
waarvan : 
VOORSTEMMEN 50.428.680 (hetzij 99,39 %) 
TEGENSTEMMEN        20.354 
ONTHOUDINGEN      290.315 

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om kwaart vóór 
zestien. 

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) 
Het  recht  op  geschriften  bedraagt  vijfennegentig  euro (95 EUR). 

Van dit alles heeft de ondergetekende Notaris deze notulen opgesteld op 
plaats en datum als hierboven vermeld. 

Na  toelichting  en  integrale  voorlezing  hebben  de  leden van het 
Bureau en de  aandeelhouders  die  het  verlangden,  met  Ons,  Notaris,  
getekend. 
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Suivent les signatures. 

De handtekeningen volgen. 

Suivent les annexes, savoir :  
 - la liste des présences; 
 - trois cent quatre-vingts (380)  procurations; 
 - le rapport du Conseil d'Administration en langue française; 
 - le rapport du Conseil d'Administration en langue néerlandaise. 

De bijlagen volgen, te weten :  
 - de aanwezigheidslijst; 
 - driehonderd tachtig (380) volmachten; 
 - het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal; 
 - het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal. 






