SOLVAY Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel
Brussel, RPR 0403 091 220
____________________________

Solvay SA nodigt de aandeelhouders bij deze uit op de buitengewone algemene vergadering die zal
gehouden worden op dinsdag 17 november 2015 om 14u00 (Belgische tijd) op The Square, Brussels
Meeting Center, De Kunstberg, 1000 Brussel.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda als de vergadering
bijeengeroepen op vrijdag 23 oktober 2015 gezien de eerste oproeping niet voldeed aan bepaalde
quorumvereisten. Deze nieuwe buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en
besluiten zonder quorumvereisten (i.e. ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal).

AGENDA
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
gebruikgemaakt 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.
Dit agendapunt is enkel voor informatiedoeleinden opgenomen in de agenda, en behoeft geen
specifiek besluit.

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.

-2Om de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2015 te kunnen bijwonen, moeten de
aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:
1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay NV op 3 november 2015 om 24 uur (Belgische
tijd) (hierna de “registratiedatum”) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de
vergadering van 17 november 2015, zonder rekening te houden met het aantal aandelen in het bezit
van de aandeelhouders op de dag van de vergadering.
2) De eigenaars van aandelen op naam die aan deze vergadering wensen deel te nemen, moeten
geen specifieke voorwaarden m.b.t. de registratie van hun aandelen vervullen aangezien deze blijkt
uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van Solvay NV op de registratiedatum.
Wel dienen ze hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken door
het bericht van deelneming terug te bezorgen. Dit bericht van deelneming moet uiterlijk op
11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV en worden teruggestuurd via post naar het adres
van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0)2.264.37.67
of per e-mail naar ag.solvay@solvay.com.
Eigenaars van aandelen op naam die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering
moeten de volmacht, correct ingevuld en ondertekend, terugsturen via post naar het adres van
haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0) 2.264.37.67, of
per e-mail naar ag.solvay@solvay.com. De volmacht moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit
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zijn van Solvay NV.
Het volmachtformulier en het bericht van deelneming zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel,
op haar website http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html en in de
volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.
Aandeelhouders die het bericht van deelneming alsook een volmacht hebben terugbezorgd, kunnen
de vergadering zelf bijwonen, maar hebben geen stemrecht aangezien hun volmachtstemmen reeds
in aanmerking worden genomen.
3) De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen die aan deze vergadering wensen deel te
nemen, moeten een attest voorleggen uitgereikt door een erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op de
registratiedatum in hun naam op de rekeningen zijn ingeschreven en waarvoor de aandeelhouders
te kennen geven dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. Dit attest moet uiterlijk op
11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres
van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0).264.37.67,
of per e-mail naar ag.solvay@solvay.com.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de
vergadering moeten de volmacht, correct ingevuld en ondertekend, terugsturen per post naar het
adres van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax
+32 (0) 2.264.37.67, of per e-mail naar ag.solvay@solvay.com. De volmacht moet uiterlijk op
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11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV.
Het volmachtformulier en het bericht van deelneming zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel,
op haar website http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html en in de
volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.
De aandeelhouders die hun wens om aan de vergadering deel te nemen, hebben kenbaar gemaakt
door hun volmacht terug te bezorgen, mogen zelf aanwezig zijn op de vergadering, maar zonder te
kunnen stemmen, omdat hun stemmen dan al opgenomen zullen zijn.

1
Tenzij andere steminstructies gegeven worden, blijven de steminstructies voor de buitengewone algemene
vergadering van 23 oktober 2015 geldig voor deze buitengewone algemene vergadering.
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Zie voetnoot 1.

-34) De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay NV zijn. Bij
de aanstelling van een volmachtdrager moet de aandeelhouder er in het bijzonder op letten dat er
geen sprake is van een potentieel belangenconflict tussen hem en zijn volmachtdrager (zie artikel
547bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen). Door deze bepaling worden voornamelijk
bedoeld de voorzitter van de Algemene Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de leden
van het Uitvoerend Comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot en
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verwante personen.
5) In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, is er tijdens de algemene
vergadering een tijdslot voorzien voor vragen waarin de bestuurders zullen antwoorden op de gestelde
vragen die verband houden met hun rapport of de agendapunten.
De aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergadering mondeling vragen stellen of voorafgaand
aan de vergadering schriftelijke vragen indienen.
Schriftelijke vragen worden enkel beantwoord indien de aandeelhouder die ze gesteld heeft,
voldaan heeft aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 536 van het
Wetboek van vennootschappen en indien Solvay NV de schriftelijke vragen uiterlijk op
woensdag 11 november 2015 heeft ontvangen, ofwel via gewone post op het adres van haar
maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel,
hetzij via fax op +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvay@solvay.com.
6) Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen aandeelhouders, houders
van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van Solvay NV, op vertoon van
hun effect of van een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling
dat het aantal gedematerialiseerde effecten geregistreerd op naam van de effectenhouder aantoont, bij
het hoofdkantoor van Solvay NV, i.e. Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, op werkdagen en tijdens de
normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping, gratis een kopie verkrijgen van
de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze vergadering en die op grond van de wet
aan hen beschikbaar moeten worden gesteld, met inbegrip van deze oproeping, de agenda en de
voorstellen tot besluit van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, het verslag
van de raad van bestuur over het gebruik en het doel van het toegestaan kapitaal opgesteld
overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, het bericht van deelneming en de
volmacht.
Deze documenten en verslagen zijn tevens beschikbaar op de website van Solvay NV
(http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html) en bij de hierboven vermelde
financiële instellingen.
7) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de voorstellen van besluit aan elektronisch stemmen zullen
voorgelegd worden. De stemmen op volmachten zullen vooraf worden geteld en systematisch bij elke
telling worden ingebracht. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op een stem.
8) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de aanwezigheidslijst op 17 november 2015
vanaf 12u30 kunt ondertekenen.
De Raad van Bestuur
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Deze lijst is niet exhaustief.

26 oktober 2015

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van Solvay NV die
gehouden wordt op dinsdag 17 november 2015 om 14u00 (Belgische tijd) op The Square, Brussels
Meeting Center, De Kunstberg, 1000 Brussel.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda als de
vergadering bijeengeroepen op vrijdag 23 oktober 2015 gezien de eerste oproeping niet voldeed aan
bepaalde quorumvereisten. Deze nieuwe buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen
beraadslagen en besluiten zonder quorumvereisten (i.e. ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal).
De agenda van deze vergadering vindt u als bijlage, evenals een verslag van de raad van bestuur over
het gebruik en het doel van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het
Wetboek van vennootschappen.
INDIEN U NIET VAN
VERTEGENWOORDIGEN

PLAN

BENT

OM

DEEL

TE

NEMEN

OF

U

TE

LATEN

Er zijn geen formaliteiten te vervullen.
FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM DEEL TE NEMEN AAN OF OM ZICH TE LATEN
VERTEGENWOORDIGEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
17 NOVEMBER 2015
1)

Eigenaars van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dient een dubbele formaliteit te worden
vervuld: enerzijds zullen uw aandelen onderworpen worden aan een registratieprocedure om ze in te
schrijven in het register van de aandelen op naam van Solvay NV en dit op dinsdag 3 november
2015 om middernacht, en anderzijds dient u aan Solvay NV uw wens om aan de algemene
vergadering deel te nemen, kenbaar te maken.
Enkel diegenen die aandeelhouder zijn van Solvay NV op dinsdag 3 november 2015 om middernacht
(hierna de “registratiedatum”), hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de
vergadering van 17 november 2015, onafhankelijk van het aantal aandelen gehouden door de
aandeelhouders op de dag van de algemene vergadering.
Indien u van plan bent deze vergadering bij te wonen, volstaat het om het bijgevoegde BERICHT VAN
DEELNEMING te dateren en te ondertekenen zodat het ons uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan
de algemene vergadering bereikt, zijnde woensdag 11 november 2015.
Indien u niet van plan bent om deze vergadering bij te wonen, vindt u hierbij een formulier tot het
verlenen van een VOLMACHT. Deze correct ingevulde en ondertekende volmacht moet uiterlijk op
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woensdag 11 november 2015 in ons bezit zijn.
Mogen wij u vragen het bericht van deelneming terug te sturen of, indien u niet van plan bent om de
vergadering bij te wonen, de volmacht. Indien u de volmacht heeft terugbezorgd, kunt u de
vergadering zelf bijwonen, maar dit zonder te kunnen stemmen aangezien uw volmachtstemmen
reeds op voorhand geteld zullen zijn.
2)

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen

Indien u het voornemen heeft deze vergadering bij te wonen, dient u een attest voor te leggen
1

Tenzij andere steminstructies gegeven worden, blijven de steminstructies voor de buitengewone algemene
vergadering van 23 oktober 2015 geldig voor deze buitengewone algemene vergadering.

uitgereikt door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die uw
effectenrekening aanhoudt, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft dat op de
registratiedatum, zijnde dinsdag 3 november 2015 om middernacht, op naam vaan de
aandeelhouder zijn ingeschreven en waarvoor u te kennen heeft gegeven dat u aan de algemene
vergadering wil deelnemen. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 11 november 2015 in het bezit zijn
van Solvay NV.
Enkel diegenen die aandeelhouder zijn van Solvay NV op dinsdag 3 november 2015 om middernacht
hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 17 november 2015,
onafhankelijk van het aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders op de dag van de
algemene vergadering.
Indien u van plan bent deze vergadering bij te wonen, volstaat het om het bijgevoegde BERICHT VAN
DEELNEMING te dateren en te ondertekenen zodat het ons uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan
de algemene vergadering bereikt, zijnde woensdag 11 november 2015.
Indien u niet van plan bent om deze vergadering bij te wonen, vindt u hierbij een formulier tot het
verlenen van een VOLMACHT. Deze correct ingevulde en ondertekende volmacht moet uiterlijk op
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woensdag 11 november 2015 in ons bezit zijn.
Mogen wij u vragen het bericht van deelneming terug te sturen of, indien u niet van plan bent om de
vergadering bij te wonen, de volmacht, samen met bovenvermeld attest uitgereikt door een erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling. Indien u de volmacht heeft terugbezorgd, kunt u de
vergadering zelf bijwonen, maar dit zonder te kunnen stemmen aangezien uw volmachtstemmen
reeds op voorhand geteld zullen zijn.

* * *
Deze documenten mogen naar Solvay NV teruggestuurd worden hetzij via post naar het adres van
haar maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te
1120 Brussel, hetzij via fax op +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvay@solvay.com.
Voor aandeelhouders die vertegenwoordigd willen worden op de algemene vergadering, is het
volmachtformulier beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap alsook op de
website van de vennootschap.
De aangestelde volmachthouder moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay zijn. Bij de
aanstelling van een volmachthouder moet de aandeelhouder erop letten dat er geen sprake is van
een potentieel belangenconflict met zijn/haar gevolmachtigde (artikel 547bis §4 van het Wetboek van
vennootschappen). Deze bepaling doelt voornamelijk op de voorzitter van de algemene vergadering,
de leden van de raad van bestuur, de leden van het uitvoerend comité en in het algemeen de
werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en verwante
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personen.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN
In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, is er tijdens de
algemene vergadering een tijdslot voorzien voor vragen waarin de bestuurders zullen antwoorden op
de gestelde vragen die verband houden met hun rapport of de agendapunten.
De aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergadering mondeling vragen stellen of
voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen indienen.
Schriftelijke vragen worden enkel beantwoord indien de aandeelhouder die ze gesteld heeft, voldaan
heeft aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van
vennootschappen en indien Solvay NV de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 11 november
2015 heeft ontvangen, ofwel via gewone post op het adres van haar maatschappelijke zetel: Solvay
NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij via fax op
+32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvay@solvay.com.
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Zie voetnoot 1.
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Deze lijst is niet exhaustief.
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BESCHIKBAARHEID VAN DE DOCUMENTEN
Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen aandeelhouders,
houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van Solvay NV, op
vertoon van hun effect of van een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een
vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten geregistreerd op naam van de
effectenhouder aantoont, bij het hoofdkantoor van Solvay NV, i.e. Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel,
op werkdagen en tijdens de normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping,
gratis een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze
vergadering en die op grond van de wet aan hen beschikbaar moeten worden gesteld, met inbegrip
van deze oproeping, de agenda en de voorstellen tot besluit van deze buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders, het verslag van de raad van bestuur over het gebruik en het doel
van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van
vennootschappen, het bericht van deelneming en de volmacht.
Deze documenten en verslagen zijn tevens beschikbaar op de website van Solvay NV
(http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html).
VARIA
Er wordt op gewezen dat de voorstellen tot besluit aan een elektronische stemming zullen worden
voorgelegd. Volmachtstemmen zullen vooraf worden geteld en systematisch worden geregistreerd
voor elk punt. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op één stem.
Voor de goede vorm melden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvac bent, u één enkele
procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvay en Solvac zal moeten
volgen. U zult slechts één stemdoosje voor de vergadering van de twee vennootschappen ontvangen
en slechts één elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat
overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles voor uw comfort om de zaken te
vereenvoudigen
Wij verzoeken u te noteren dat handtekeningen op de aanwezigheidslijst vanaf 12u30 (Belgische tijd)
zullen worden geaccepteerd.

Met de meeste hoogachting,

Nicolas Boël
Voorzitter
van de raad van bestuur

Praktische informatie:
Solvay SA
Algemene Vergadering
310, Ransbeekstraat
1120 Brussel
Fax: +32-(0)2.264.37.67
E-mail: ag.solvay@solvay.com
Ondernemingsnummer : 0403.091.220 (RPR Brussel)
Website :
http://www.solvay.com/en/investors/shareholdersmeeting/index.html
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SOLVAY NV

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
17 NOVEMBER 2015
AGENDAPUNTEN

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 gebruikgemaakt 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.
Dit agendapunt is enkel voor informatiedoeleinden opgenomen in de agenda, en behoeft geen
specifiek besluit.

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.

Solvay
Naamloze vennootschap
Ransbeekstraat 310
1120 Neder-Over-Heembeek
RPR Brussel
BTW: BE 0403.091.220

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE
DE TOEKENNING EN DE DOELEINDEN VAN HET TOEGESTAAN
KAPITAAL
opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

Geachte Aandeelhouders,
Overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen hebben wij de eer om u
verslag uit te brengen over het voorstel dat aan de buitengewone algemene vergadering van 23
oktober 2015 zal worden gedaan of, indien het quorum van 50% van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen op deze vergadering niet bereikt is, van 17 november 2015, om de
raad van bestuur de machtiging toe te kennen om het kapitaal van Solvay NV te verhogen door
een inbreng in geld voor een maximaal bedrag van 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”, in het kader van de overname
van Cytec Industries Inc. (“Cytec”).
De raad van bestuur stelt voor dat deze specifieke bevoegdheid zou worden toegekend tot en met
31 december 2016, en de dag daarna vervalt, indien de raad van bestuur in het geheel of voor een
deel geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid, in voorkomend geval ten belope van het
door de raad van bestuur niet gebruikte deel.
Elke kapitaalsverhoging beslist krachtens deze machtiging zal plaatsvinden met wettelijk of
extralegaal voorkeurrecht, zoals hierna uiteengezet.
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Doel van het toegestaan kapitaal
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om haar de machtiging te
verlenen om het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te verhogen met het oog
op de financiering of herfinanciering van de overname van Cytec.
Op 29 juli 2015 heeft Solvay NV een definitief akkoord ondertekend om Cytec, dat
momenteel genoteerd is op de beurs van New York voor een bedrag van 75,25 USD per
aandeel, over te nemen. De totale transactiewaarde bedraagt 5,5 miljard USD voor een
ondernemingswaarde van 6,4 miljard USD. Het verwerven van Cytec, een belangrijke
speler in de markt van de composieten en de chemie in de mijnindustrie, vormt een
beslissende stap in de transformatie van de activiteitenportefeuille van Solvay NV.
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Cytec is gevestigd in New Jersey in de Verenigde Staten en levert oplossingen met hoge
performantie en sterke toegevoegde waarde en wordt door haar klanten geprezen voor
haar innoverend vermogen. In de snel groeiende sector van de composietmaterialen, die
twee derden van Cytec’s omzet vertegenwoordigt, spitst Cytec zich hoofdzakelijk toe op de
luchtvaartindustrie. Cytec ontwikkelt eveneens nieuwe technologische toepassingen voor
composieten in de automobielsector. Cytec is de wereldleider in op maat gemaakte
formuleringen op basis van speciale chemicaliën die scheidingsprocessen in de
mijnbouwindustrie verbeteren.
In 2014 genereerde Cytec een omzet van 2 miljard USD en een REBITDA-marge van
20%. Cytec stelt wereldwijd 4.600 personen tewerk. Bijna de helft van haar omzet komt uit
Noord-Amerika, bijna een derde in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en de rest uit
Azië en het Stille Zuidzeegebied en Latijns Amerika.De verwerving van Cytec zal van de
Solvay-groep ’s werelds tweede grootste speler maken in de composietmaterialen voor de
luchtvaart. Deze verwerving zal de groei van het segment Advanced materials in de sector
van de lichte materialen (“lightweighting”) versnellen en zal het segment Advanced
Formulations versterken door integratie van de wereldleider in speciale chemicaliën voor
de mijnbouwindustrie.
De verwerving zal plaatsvinden onder de vorm van een fusie onderworpen aan
Amerikaans recht, tussen Cytec en een Amerikaans filiaal van Solvay NV met een
integrale vergoeding in contanten. De voltooiing van de fusie is onderworpen aan aan de
verwezenlijking van de gebruikelijke voorwaarden, met name het verkrijgen van de
vereiste reglementaire goedkeuringen en de goedkeuring van de aandeelhouders van
Cytec. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal van 2015.De
verwerving werd unaniem aanbevolen door de raden van bestuur van Cytec en Solvay NV.
Solvay NV heeft een brugfinanciering verzekerd voor de voltooiing van de transactie.
Solvay NV wil dit financieren via (i) een kapitaalverhoging, met inbegrip van uitgiftepremie,
van ongeveer 1,5 miljard EUR en (ii) de uitgifte van hybride obligaties en andere
schuldinstrumenten. Deze financieringsstructuur zal Solvay NV toelaten om haar financiële
flexibiliteit en de sterkte van haar balans te handhaven.
De aan de algemene vergadering gevraagde machtiging heeft betrekking op de geplande
kapitaalsverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen. Krachtens deze machtiging, zal het
aan de raad van bestuur toegestaan zijn gebruik te maken van het toegestaan kapitaal om
deze kapitaalverhoging door te voeren, binnen de in dit verslag gestelde grenzen. De
techniek van het toegestaan kapitaal biedt een hogere graad van flexibiliteit in de
voorbereiding en de lancering van de kapitaalsverhoging en laat toe dat snel wordt
ingespeeld op mogelijke schommelingen op de financiële markten en opportuniteiten die
zich voordoen, in het belang van de vennootschap. Deze techniek laat bovendien toe om
de kapitaalverhoging door te voeren op een moment dat het meest gunstig is in het licht
van de voltooiing van de overname van Cytec. De opbrengst van de kapitaalsverhoging
die beslist en uitgewerkt zal worden door de raad van bestuur overeenkomstig de
gevraagde machtiging zal uitsluitend aangewend kunnen worden voor de financiering of
herfinanciering van de overname van Cytec. Daarom verzoekt de raad van bestuur de
toekenning van deze machtiging tot en met 31 december 2016.
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Parameters van het toegestaan kapitaal
De raad van bestuur stelt voor dat de buitengewone algemene vergadering haar de
machtiging geeft om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door een inbreng in geld
ten belope van maximaal 1,5 miljard EUR, waarvan maximaal 1.270.516.995 EUR
(overeenstemmend met het bedrag van het bestaande maatschappelijk kapitaal) 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.
Het exacte bedrag van de kapitaalverhoging, de uitgifteprijs en het aantal nieuw uit te
geven aandelen zullen op het moment van de beslissing tot kapitaalsverhoging worden
bepaald door de raad van bestuur, bijgestaan door financiële adviseurs-banken, op basis
van de gebruikelijke factoren, waaronder de staat van de financiële markten op het
moment van de kapitaalverhoging en binnen de grenzen van de machtiging die aan de
algemene vergadering wordt gevraagd en met eerbiediging van het vennootschapsbelang.
Het totale bedrag van de inbrengen in de kapitaalsverhoging (i) zal worden geboekt op de
rekening “kapitaal” ten belope van het bedrag gelijk aan het aantal nieuwe aandelen
vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de bestaande aandelen (i.e. 15 EUR), en (ii)
het saldo zal als onbeschikbare reserve geboekt worden op de rekening “uitgiftepremie”.
Deze rekening zal, op dezelfde wijze als het kapitaal, een waarborg uitmaken voor derden
en kan enkel uitgekeerd worden na een beslissing van de algemene vergadering die
voldoet aan de voorwaarden en formaliteiten die de wet vereist in het kader van een
kapitaalvermindering. Het maximaal bedrag dat aan het kapitaal kan worden toegekend
komt overeen met het maximum toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen, dat
tot een verdubbeling van het bestaande maatschappelijk kapitaal leidt.
Deze machtiging zal uitwerking krijgen vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering inzake het toegestaan kapitaal en de statutenwijziging die hiermee
gepaard gaat. Deze bevoegdheid wordt toegekend tot en met 31 december 2016, en
eindigt de dag daarna wanneer en in de mate dat de raad van bestuur geen gebruik
maakte van haar bevoegdheid.
Elke kapitaalverhoging doorgevoerd door de raad van bestuur krachtens deze machtiging
moet gebeuren hetzij in het kader van het wettelijk voorkeurrecht overeenkomstig artikel
596 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij met de opheffing van dit wettelijk
voorkeurrecht maar met toekenning van een extralegaal voorkeurrecht. In elk geval kan
het wettelijk of extralegaal voorkeurrecht uitgeoefend worden door alle aandeelhouders (of
door de verkrijgers van de voorkeurrechten) gedurende een inschrijvingsperiode met
voorkeurrechten, onder voorbehoud van toepassing, of in overeenstemming met,
beperkingen in bepaalde rechtsgebieden met betrekking tot de uitgifte van effecten of
voorkeurrechten.
Het voornaamste onderscheid tussen het extralegaal voorkeurrecht en het wettelijke
voorkeurrecht is dat, in het kader van een extrelegaal voorkeurrecht, de
inschrijvingsperiode met rechten korter kan zijn dan de wettelijk vastgelegde
minimumperiode van 15 kalenderdagen. Dit laat toe om een verhoogde flexibiliteit te
bekomen, er mee rekening houdend dat de raad van bestuur er in elk geval over moet
waken dat een redelijke inschrijvingsperiode wordt bepaald overeenkomstig de
marktpraktijken. Bovendien zal in het geval van een extralegaal voorkeurrecht artikel 596
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van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de beperking en de uitsluiting
van het voorkeurrecht nageleefd worden, met name de opmaak van een bijzonder verslag
door de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
Overeenkomstig artikel 608 van het Wetboek van vennootschappen zal het jaarverslag
van de raad van bestuur een uiteenzetting bevatten over de kapitaalverhoging
doorgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal.
Zoals hierboven aangegeven, zal de opbrengst van de kapitaalverhoging uitsluitend door
Solvay NV gebruikt kunnen worden voor de financiering of herfinanciering van de
overname van Cytec.
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Relevante statutenwijziging
Indien de buitengewone algemene vergadering de hierboven omschreven machtiging
toekent, zal aan de statuten een nieuw artikel 7bis worden toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In het k ader van de overname van Cytec Industries Inc. wordt de raad van bestuur
gemachtigd om (i) het maatschappelijk e k apitaal te verhogen door inbrengen in geld van
maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 1.270.516.995 EUR zal worden geboek t op
de rek ening “k apitaal” en het saldo zal worden geboek t als onbeschik bare reserve op de
rek ening “uitgiftepremie”, en (ii) alle voorwaarden van de k apitaalverhoging, de uitgifte van
aandelen en hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegek end 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 gemaak t van deze bevoegdheid,
naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruik t door de raad van bestuur.
Elk e k apitaalsverhoging die door de raad van bestuur wordt goedgek eurd in het k ader van
het toegestaan k apitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voork eurrecht ofwel
met het extralegaal voork eurrecht.”
*

*
*

In het licht van het voorgaande, stellen wij u voor om aan de raad van bestuur de machtiging toe
te kennen om het kapitaal te verhogen onder de hierboven vermelde voorwaarden.
22 september 2015.
Voor de raad van bestuur,
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Om tot de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2015 te worden
toegelaten, moet SOLVAY NV in het bezit zijn van dit bericht van deelneming
uiterlijk op 11 november 2015

BERICHT VAN DEELNEMING
Ik, ondergetekende

Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid opgeven van de fysieke perso(o)n(en) die
deze volmacht ondertekenen in hun naam. Als ondergetekende geen fysieke persoon is die deze volmacht
ondertekent voor zichzelf dan verklaart en garandeert de ondertekenaar hierbij aan Solvay NV volledig bevoegd
te zijn om deze volmacht te ondertekenen namens de ondergetekende.

houder van

aandelen op de registratiedatum,

verklaar aan Solvay NV dat ik wil deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op
dinsdag 17 november 2015 vanaf 14u00 (Belgische tijd), op The Square, Brussels Meeting Center, De Kunstberg,
1000 Brussel met alle aandelen geregistreerd in mijn naam op de registratiedatum, zijnde dinsdag 3 november 2015
om middernacht.

Gedaan te

, op

Handtekening(en)

2015.

Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Solvay NV zijn
uiterlijk op 11 november 2015

VOLMACHT
Ik, ondergetekende,

Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid opgeven van de fysieke
perso(o)n(en) die deze volmacht ondertekenen in hun naam. Als ondergetekende geen fysieke
persoon is die deze volmacht ondertekent voor zichzelf dan verklaart en garandeert de
ondertekenaar hierbij aan Solvay NV volledig bevoegd te zijn om deze volmacht te ondertekenen
namens de ondergetekende.

houder van
aandelen, op de registratiedatum, van de naamloze vennootschap Solvay NV,
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310, verklaart volmacht te
geven aan
Naam, voornaam:
Adres:
of bij diens ontstentenis, aan de Heer Jacques Levy Morelle
ieder met recht van indeplaatsstelling,
OPMERKING:
Een aandeelhouder kan slechts één gevolmachtigde aanstellen behoudens de uitzonderingen bepaald
in artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen. De gevolmachtigde moet niet noodzakelijk
aandeelhouder zijn. Het is aangewezen om niet één van de volgende personen als gevolmachtigde
aan te stellen: de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de raad van bestuur, de leden
van het uitvoerend comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner en verwante personendie mogelijk een belangenconflict hebben
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zoals bedoeld in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht is
onherroepelijk. Aandeelhouders die een volmacht verleend hebben mogen nog steeds de algemene
aandeelhoudersvergadering bijwonen maar zullen niet worden toegelaten om in persoon te stemmen.
Om :
A. mij te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Solvay NV die zal doorgaan
op dinsdag 17 november 2015 om 14u00 (Belgische tijd) op The Square, Brussels Meeting Center, De
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Kunstberg, 1000 Brussel en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.
Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor één of meerdere voorstellen tot besluit of indien om eender
welke reden de gegeven instructies niet duidelijk zijn, gelieve dit dan als een stem ten gunste van de
voorstellen tot besluit te beschouwen.
I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van
vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal
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."
VOOR 
TEGEN 
ONTHOUDING 
1

Deze lijst is niet exhaustief.
Tenzij andere steminstructies gegeven worden, blijven de steminstructies voor de buitengewone vergadering van 23
oktober 2015 geldig voor deze buitengewone algemene vergadering.
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III. Toekenning van bevoegdheden
Er wordt voorgesteld om aan Jean-Pierre Larboue, 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.
VOOR

TEGEN 
ONTHOUDING 
Ik bevestig dat ik op de buitengewone algemene vergadering voor het totaal aantal aandelen geregistreerd in
mijn naam op de registratiedatum van dinsdag 3 november 2015 om middernacht, zal vertegenwoordigd
worden.
B. deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te
brengen en alle akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijsten en andere documenten te verlijden en te
ondertekenen.
C. in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met garantie van
bekrachtiging.

Solvay NV moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van deze volmacht, volledig ingevuld en
ondertekend.
Aandeelhouders die vertegenwoordigd willen worden door een gevolmachtigde op de algemene
aandeelhoudersvergadering moeten bovendien ook voldoen aan de registratie- en bevestigingsprocedure
vervat in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en zoals beschreven in de oproepingsbrief
voor deze algemene aandeelhoudersvergadering.
De volmacht kan worden bezorgd hetzij via de post naar de maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene
Vergadering, Ransbeekstraat 310 in 1120 Brussel, hetzij door een e-mail te versturen aan
ag.solvay@solvay.com, hetzij per fax op het nr. +32-(0)2.264.37.67.

Opgesteld te

, op

2015.

Handtekening(en),
voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding
"Goed voor volmacht".

