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SAFE HARBOR

Dit document kan toekomstgerichte informatie bevatten (verwachtingen, plannen, strategieën, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen 

of intenties). Het bereiken van toekomstgerichte stellingen is onderhevig aan risico’s en onzekerheden met betrekking tot een aantal 

factoren, waaronder algemene economische factoren, rente- en wisselkoersschommelingen, veranderende marktomstandigheden, 

productconcurrentie, de oorsprong van productontwikkeling, de impact van overnames en afsplitsingen, herstructureringen, terugtrekkingen 

van producten, regelgevende goedkeuringsprocessen, all-in scenario van R&D-projecten en andere ongebruikelijke elementen. Bijgevolg 

kunnen werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen materieel verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd 

door dergelijke toekomstgerichte stellingen. Indien bekende of onbekende risico’s of onzekerheden werkelijkheid zouden worden, of indien 

zou blijken dat onze veronderstellingen onnauwkeurig zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten materieel verschillen van de verwachte 

resultaten. Het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien.
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PARTNER VAN EEN TOONAANGEVEND 
BEDRIJF IN GEAVANCEERDE MATERIALEN 
EN SPECIALITEITSCHEMICALIËN

Solvay draait om geavanceerde materialen en  

specialiteitschemicaliën. Wij zijn een bedrijf dat zich inzet voor de 

ontwikkeling van de beste technologie voor een schone mobiliteit 

en een efficiënter gebruik van hulpbronnen. 

Onze innovatieve producten en voortdurend evoluerende 

marktoplossingen beantwoorden aan de onvervulde behoeften 

van onze klanten en aan hun snelle vraag in de automobiel- en 

luchtvaartsector, slimme en medische apparatuur, batterijen en 

energie-efficiëntie om verandering te stimuleren; in de extractie 

van mineralen en olie, naast vele andere toepassingen in 

consumptiegoederen, waardoor flexibele en op maat gemaakte 

oplossingen voor elke behoefte van onze klanten mogelijk zijn. 

We dragen innovatie hoog in het vaandel voor een impactvolle 

circulaire economie en werken samen met gamechangers om de 

impact van schonere en duurzame oplossingen wereldwijd aan 

te vuren. Onze lichtgewicht materialen verbeteren het emissievrije 

transport, hun formuleringen optimaliseren het gebruik van 

hulpbronnen en de prestaties van chemicaliën verbeteren de lucht- 

en waterkwaliteit. 

Al sinds de oprichting, meer dan 150 jaar geleden, is divers, 

ondernemend en slim talent de drijvende kracht van Solvay om een 

open innovatiecentrum met de helderste geesten te worden voor 

wereldwijde vooruitgang op alle niveaus van de waardecreatie.

Netto-omzet

70% 50% �33%
specialiteiten BBP+

markten
elke 
regio

50% duurzame oplossingen

Advanced Materials
Advanced Formulations
Performance Chemicals

Automobiel & luchtvaart
Electriciteit & elektronica
Energie & leefmilieu
Voeding, landbouw en 
veevoeder
Consumptiegoederen & 
gezondheidszorg
Bouw & constructie
Industriële toepassingen

Europa
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Azië en rest van de wereld

Marges 22% ~90% van portfolio

EBITDA1 Marktposities

Werknemers Ind. sites Centra O&I Landen

€ 10,3 mld € 2,2 mld Top 3

27 000 125 21 62

Identiteit van 
SOLVAY

1 onderliggende
Het personeelsbestand en het aantal sites bevatten de activiteiten van polyamiden, opgenomen in beëindigde activiteiten.

Solvay werd in 1863 
opgericht door Ernest Solvay 
en is nu toegewijd aan 
geavanceerde materialen en 
specialiteitschemicaliën.
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We ontwikkelen eersteklas chemie die zich richt op duurzame 

mobiliteit en een beter rendement van hulpbronnen. 

Hierbij streven we naar het creëren van zowel financiële als 

maatschappelijke waarde in de brede zin van het woord.

We zetten in op innovatie voor een impactvolle circulaire 

economie en werken samen met gamechangers om de impact 

van schonere en duurzame oplossingen wereldwijd aan te vuren.

Onze klanten vinden in onze innovatieve producten en 

voortdurend evoluerende marktoplossingen antwoorden op 

hun snelle vraag: snelle technologische innovatie, toptalent, 

gepersonaliseerde dienstverlening en snellere responstijden.

We hebben een van de hoogste EBITDA-marge binnen de groep van 

gediversifieerde chemische bedrijven: aangedreven door volumes, 

ondersteund door efficiëntie.

Dividend aanbevolen voor 2018: € 3,75

Wij creëren duurzame waarde voor onze aandeelhouders, met 

een samengestelde jaarlijkse groei van ~5,5% sinds 1982.

TOONAANGEVEND BEDRIJF IN GEAVANCEERDE 
MATERIALEN EN SPECIALITEITSCHEMICALIËN

INNOVATIEVE EN DUURZAME OPLOSSINGEN BIEDEN 
VOOR DE MARKT VAN DE TOEKOMST

KLANTEN OBSESSIE

SOLIDE FINANCIËLE 
PRESTATIES

CONSISTENTE BELONING VAN AANDEELHOUDERS
STIJGEND DIVIDEND SINDS MEER DAN 35 JAAR

4

5

3

2

1

De informatie in dit document vormt geen aanbod of uitnodiging tot het aanbieden, kopen of verkopen van Solvay aandelen. Deze 

informatie vormt geen uitnodiging tot beleggen.

5 REDENEN OM EEN 
AANDEELHOUDER VAN SOLVAY TE WORDEN

A
an

de
el

ho
ud

er
sg

id
s 

20
19

5



PRESTATIE
2018
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Op 14 mei 2019 zal de Raad van Bestuur het volgende ter goedkeuring 
voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering:

2019

Voor meer informatie over de raad van bestuur en de bestuurders, zie:

www.solvay.com/Corporate-Governance

Nicolas Boël

Voorzitter van de Raad van Bestuur

In 2018 sloot Solvay met 
succes een hoofdstuk in zijn 
geschiedenis af: we hebben 

ons profiel aangepast met het oog op 
geavanceerde materialen en speciale 
chemicaliën. We zullen ons nu richten op 
het realiseren van het volledige potentieel 
van de Groep. Om dit te doen, zullen 
we doorgaan met transformatie omdat 
we willen evolueren met de groeiende 
behoeften van de maatschappij die 
we dienen.
We willen onze teams betrekken, rond 
een inspirerende visie verzamelen en onze 
klantobsessie versterken. De belangrijkste 
drijfveren van Solvay zijn technologieën, 
innovatie en onze talenten, om onze 
klanten duurzame oplossingen te bieden 
en zo meer waarde te creëren voor onze 
aandeelhouders.

de vernieuwing van de mandaten van Marjan 

Oudeman (als onafhankelijke bestuurder) 

& Charles Casimir-Lambert (niet als 

onafhankelijk bestuurder)

Yves-Thibault de Silguy zal geen nieuw mandaat opnemen. 

De Raad van Bestuur zal dan uit 15 leden in plaats van 16 bestaan.

de bevestiging van de benoeming van 

Dr. Ilham Kadri als lid van de Raad van Bestuur 

van Solvay.
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BERICHT  
VAN DE VOORZITTER

https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance#Board-of-Directors
https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance#Board-of-Directors


Nicolas Boël
Belg

Bernard 
de Laguiche

Belg

Evelyn  
du Monceau

Belg

Gilles  
Michel

Frans

Matti Lievenon
Fins

Charles  
Casimir-Lambert

Belg

Françoise  
de Viron

Belg

Marjan  
Oudeman
Nederlands

Jean-Marie  
Solvay

Belg

Hervé Coppens 
d’Eeckenbrugge

Belg

Ampora  
Moraleda Martinez

Spaans

Agnès  
Lemarchand-Poirier

Frans

RAAD 
VAN BESTUUR

Dr. Ilham Kadri
Frans - Marokkaans

Philippe  
Tourney

Belg

Yves-Thibault  
de Silguy

Frans

Rosemary 
 Thorne

Engels

Onafhankelijk 

Niet onafhankelijk

Compositie - maart 2019
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INTERVIEW  
MET KARIM HAJJAR

Als u 2018 in 3 trefwoorden zou moeten 
samenvatten, wat zouden die dan zijn? 

Zonder enige twijfel volbrenging, transformatie en transitie.

2018 was een jaar van volbrenging, volbrenging met betrekking 

tot het advies dat we aan het begin van het jaar gaven, 

ondanks de uitdagingen waarmee we in het laatste kwartaal 

geconfronteerd werden.  Volbrenging van de strategische 

doelstellingen op middellange termijn die we in 2016 hadden 

vooropgesteld.  

2018 was een jaar van transformatie, ook 

portefeuilletransformatie.  Er was de zeer belangrijke afstoting 

van onze polyamide-activiteiten, die enkele weken geleden 

door de Europese Commissie werd goedgekeurd.  Er was ook 

een transformatie van onze organisatie, met één heel duidelijk 

doel voor ogen.  We willen veel klantgerichter zijn en een veel 

eenvoudigere organisatie op poten zetten, waardoor we meer 

groei kunnen genereren.  

2018 was een overgangsjaar.  Enkele maanden geleden besliste 

de Raad van Bestuur om Ilham Kadri als CEO te kiezen. Zij nam 

op 1 maart 2019 over. 

Solvay heeft in 2018 een sterke organische groei gerealiseerd, 

dankzij een zeer goede volumedynamiek en het vermogen om 

de prijzen zeer efficiënt te beheren, en dit in een omgeving met 

een zekere inflatie in grondstoffen en energie.  De volumegroei is 

het resultaat van een herpositionering in markten die deze groei 

ondersteunen.  We hebben ook sterke prestaties geleverd op 

het vlak van kasstroomgeneratie, wat heeft bijgedragen tot de 

schuldafbouw in onze balans.  Wat de winst per aandeel betreft, 

kunnen we een groei met dubbele cijfers voorleggen, wat niet 

alleen wijst op sterke operationele prestaties, maar ook op het 

vermogen om onze financiële lasten te optimaliseren. 

Chief Financial Officer

Arbeids-
ongevallen

Maatshappelijke
acties

Broeikasgas-
intensiteit

Werknemers-
betrokkenheid

Duurzame  
oplossingen

voortgezette activiteiten

betrokken werknemers

voortgezette activiteiten

-30%

33%

-24%

76%

50%

Netto-omzet

Dividend

EBITDA*

organische groei organische groei

+5,7%

+4,2%

Winst per 
aandeel*

voortgezette activiteiten

+12%

Vrije 
Kasstroom

voortgezette activiteiten

+6%

+5,3%

vs 2017

* onderliggende

vs 2015

Kerncijfers
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Hoe heeft Solvay in 2018 gepresteerd? 



Hoe verhoudt dit zich tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Solvay die in 2016 
werden vooropgesteld? 

We hebben de doelstellingen op alle fronten overtroffen.  In 

EBITDA-groei, die aan de hogere kant ligt van het bereik dat we 

hebben opgegeven.  In vrije kasstroomgeneratie, waarbij we de 2,4 

miljard aan gecombineerde kasstroomgeneratie flink overschreden. 

Deze 2,4 miljard was onze doelstelling. Ook in rendement op 

kapitaal, waar we zijn gegroeid om nu stevig in het waarde-

creërende bereik te staan. 

Als niet-financiële doelstelling worden de helft van onze 

bedrijfsactiviteiten vandaag de dag duurzame oplossingen 

genoemd en dat is precies wat we willen bereiken.  Wat de 

koolstofintensiteit betreft, hebben we een verdere daling 

vastgesteld, wat ons comfort geeft om te streven naar een zeer 

uitdagende doelstelling.  We willen onze CO2-uitstoot in absolute 

termen verminderen.  Wat medewerkers betreft, gaan we door 

met een zeer hoge betrokkenheid, ondanks alle veranderingen die 

we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd. Wat veiligheid betreft, 

hebben we een daling van het aantal ongevallen waargenomen en 

dat is goed nieuws. Tegelijkertijd gebeuren er echter nog steeds 

te veel ernstige ongevallen. Het is voor de komende jaren een 

prioriteit om te werken aan het terugdringen van dit aantal.

Voor meer informatie, bezoek onze website:  

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting

organisch, % op jaarbasis

cumulatief

-20% Broeikasgasintensiteit Middelhoog
enkelvoudig
cijfer EBITDA groei+7,5%

24%

-30%

50%

76%

33%

€ 2,7 mld

+0,8pp

> € 2,4 mld  
Vrije kasstroom

+0,5 - +1,0 pp CFROI

40% Duurzame oplossingen

-10% Arbeidsongevallen

25% Maatschappelike acties

75% Werknemers-
betrokkenheid

2016 - 2018 2016 - 2018

MIDDELLANGETERMIJNDOELEN ZIJN  OVERTROFFEN
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https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting


+0,5 - +1,0 pp CFROI

ONZE
PRIORITEITEN
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ADVANCED 
FORMULATIONS

Oppervlakte-
chemie & 

Vloeisto�en

ADVANCED 
MATERIALS

Luchtvaart Automobiel

DUURZAME MOBILITEIT

Olie/Gas LandbouwElektronicaGezondheidIndustrieel

EFFICIËNT HULPBRONNENGEBRUIK

~ 50% 
VAN OMZET

Extractie

Polymeren 
& Composieten 
Technologieën

Consumptie ConstructieVoeding

Natrium-
carbonaat & 

Peroxiden

PERFORMANCE 
CHEMICALS

Geavanceerde innovatie 
en technologie portfolio

WAARDE CREËREN
Solvay, dat altijd vooroploopt in de wetenschap, heeft zich in de loop van zijn geschiedenis aangepast en heeft dit tempo van 

verandering tussen 2012 en 2018 opgevoerd. Strategische transacties (ongeveer 50, met inbegrip van overnames van bedrijven, 

complementaire technologieën en afstotingen) hebben de focus van de Groep verlegd van traditionele producten met een hoog 

volume naar hoogwaardige geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën met hoge groeicijfers, aangepast aan de behoeften 

van specifieke markten en klanten.

GEAVANCEERDE INNOVATIE 
EN TECHNOLOGIE PORTFOLIO 

Innovatie, samenwerking, duurzaam handelen voor de 

samenleving, openheid en verbondenheid met de wereld waren 

de leidraad voor de herpositionering van Solvay vandaag.

Onze portfoliotransformatie heeft de activiteiten van de Groep 

naar geavanceerde markten gebracht, waaronder de lucht- en 

ruimtevaart, waar onze composietmaterialen de metalen van 

belangrijke onderdelen zoals vleugels vervangen, en slimme 

apparaten waar onze materialen worden gebruikt om de camera 

of luidsprekers te beschermen. De nieuwe en bestaande klanten 

die Solvay op deze markten bevoorraadt, zijn geëvolueerd in hun 

manier van werken en eisen nu van Solvay dat het een leverancier 

van oplossingen en een producent van specialiteiten is die het 

volgende levert:  snelle technologische innovatie, toptalenten, 

gepersonaliseerde dienstverlening en snellere responstijden. 

HOE

HOE WE 
WINNEN

WAARVOOR

Klantgerichtheid en 
marktleiderschap

Talenten &
cultuur

Kerncijfers 
O&I

onderzoekers geinvesteerd in O&I 

Nieuw verkoopratio 
% van producten/
toepassingen 
< 5 jaar

verwachte omzet 
van O&I-pijplijn uit 
duurzame oplossingen

2 200 € 352 mln

18%~80%

intellectuele 
eigendommen

octrooiaanvragen
1 500264
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ADVANCED 
FORMULATIONS

Oppervlakte-
chemie & 

Vloeisto�en

ADVANCED 
MATERIALS

Luchtvaart Automobiel

DUURZAME MOBILITEIT

Olie/Gas LandbouwElektronicaGezondheidIndustrieel

EFFICIËNT HULPBRONNENGEBRUIK

~ 50% 
VAN OMZET

Extractie

Polymeren 
& Composieten 
Technologieën

Consumptie ConstructieVoeding

Natrium-
carbonaat & 

Peroxiden

PERFORMANCE 
CHEMICALS

De weg vrijmaken voor de 
volgende generatie vliegtuigmotoren 
 

Solvay en Safran kondigden in 2018 een nieuwe 

bevoorradingsovereenkomst aan, waarbij de Groep de 

motorfabrikant verder zal voorzien van zijn composietmaterialen 

voor de bouw van de LEAP-motor.

Safran gebruikt onze harsen al meer dan tien jaar en we 

hebben een groot deel van die tijd nauw samengewerkt 

met hun R&D-departement om verder te bouwen op het 

succes van Solvay-producten bij Safran. Verschillende 

samenwerkingsverbanden op het vlak van vloeibare gietharsen, 

voorgeïmpregneerde vezels, kleefstoffen en computergestuurde 

modellering werden opgestart om het productaanbod van 

Safran en Solvay naar een hoger niveau te tillen.

Het ontwerp van de LEAP-motor benut ten volle de voordelen 

van composietmaterialen om het brandstofverbruik, de 

CO2-uitstoot, het geluidsniveau en de onderhoudskosten te 

verminderen.

KLANTGERICHTHEID EN 
MARKTLEIDERSCHAP 

Wij streven ernaar de toonaangevende leverancier van duurzame 

oplossingen voor onze klanten te zijn. Om dit alles te bereiken, 

moeten we diepgaande relaties opbouwen met onze stakeholders: 

• samenwerken met onze klanten om aan duurzame waarde en 

innovatieve, op maat gemaakte oplossingen te bouwen

• samenwerken met andere wetenschappers, met het 

bedrijfsleven, met toonaangevende academici om open 

innovatie te bevorderen. 

Om onze klantgerichtheid en deze geest van continue 

samenwerking te versterken, hebben we ons ertoe verplicht onze 

werkruimten te moderniseren door nieuwe onderzoekscentra in 

Lyon en Brussel te bouwen.

In Brussel zullen we een centrum implementeren dat zich toelegt op 

hightech-innovaties op het gebied van chemie en

geavanceerde materialen, waar we samen met onze klanten 

oplossingen zullen ontwikkelen dicht bij de eindproducten die ze 

nodig hebben.

In Lyon wordt de site Saint-Fons het grootste innovatie- en 

technologiecentrum van de Groep. Het zal een innovatieve chemie 

ontwikkelen die zich richt op energie, geavanceerde materialen en 

geavanceerde technologieformules - van laboratoriumonderzoek tot 

de uiteindelijke markt. Dit centrum zal nauw samenwerken met het 

toekomstige materiaalkundig toepassingscentrum in Brussel.

TALENTEN EN 
CULTUUR

2018 was dan ook doorslaggevend voor de vereenvoudiging en 

stroomlijning van onze organisatie en processen om onze mensen 

nog meer mogelijkheden te bieden en innovatie in 2019 en de jaren 

daarna te versnellen.

Solvay is nu wendbaarder en meer naar buiten gericht, met een 

scherpere focus op de behoeften van onze klanten doorheen de 

Groep, van de Raad van Bestuur tot op de werkvloer. 

We grijpen ook de kansen aan die door digitalisering worden 

geboden om de topkwaliteit te benutten die altijd al één van 

de belangrijkste troeven van Solvay was, de ervaring van de 

werknemers te verbeteren, de transformatie van 

onze cultuur te ondersteunen en onze industriële 

processen te moderniseren.
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Solvay is toegewijd aan het maximaliseren van 

organische groei. En we zijn vastbesloten dat deze doelen niet 

ten koste gaan van de planeet en haar hulpbronnen.

Te dien einde, in aanvulling op onze financiële doelstellingen, 

hebben we onze doelstellingen voor 2025 vastgesteld voor 

duurzame oplossingen, maatschappelijke acties, veiligheid 

en betrokkenheid van onze medewerkers, en hebben we ons 

engagement om de uitstoot van broeikasgassen met 1 miljoen 

ton te verminderen omgeschakeld van een relatieve naar een 

absolute maatregel.

Ons robuuste “Solvay Way” -model verenigt al onze 

medewerkers in onze benadering van duurzame ontwikkeling, 

en zorgt ervoor dat arbeidsverhoudingen en milieukwesties 

een integraal onderdeel vormen van onze strategie, activiteiten 

en besluitvorming door de Groep.

WE ZORGEN ERVOOR DAT ONZE GROEI NIET TEN 
KOSTE GAAT VAN DE PLANEET
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EEN CONCREET VOORBEELD:

WE BEVORDEREN VAN EEN 
DUURZAME ZALMINDUSTRIE 
MET PARAMOVE®

Het product beantwoordt aan een marktbehoefte en een 

oplossing om visverwerking die enige toxiciteit vertoont, te 

vervangen. Aquaculture Stewardship Council (ASC)-gecertificeerde 

bedrijven kunnen PARAMOVE® toepassen als onderdeel van 

een geïntegreerd behandelingsprogramma tegen parasieten. 

Zalmproducerende bedrijven die meer dan 50% van de wereldwijde 

productie voor hun rekening nemen, hebben zich er al toe 

verbonden om tegen 2020 via het Global Salmon Initiative (GSI) 

ASC-gecertificeerd te zijn. Solvay’s eigen omzetgroei van het 

product en de verwachte groei in de Atlantische zalmkweek 

geven aan dat deze markt in de toekomst naar verwachting een 

hoog afzetpotentieel zal bieden. PARAMOVE® is daarom in de 

SPM-beoordeling ingedeeld als ‘Ster’.

Een duurzame oplossing 
is een product in een 
bepaalde toepassing dat een 
hogere maatschappelijke 
en ecologische bijdrage 
levert aan de prestaties van 
onze klanten en tegelijkertijd 
blijk geeft van een lagere 
ecologische impact tijdens de 
productiefase.

50%  
DUURZAME 
OPLOSSINGEN

volgens de SPM-methodiek

40%

10%

neutrale
oplossingen

uitdagende 
oplossingen

De portefeuille van Solvay bestaat nu voor 50% uit duurzame 

oplossingen, die gemiddeld een hogere volumegroei opleveren dan 

neutrale of uitdagende oplossingen.

Solvay gebruikt de ‘Sustainable Portfolio Management’-tool (SPM), 

die is opgenomen in de Solvay Way-benadering, om zijn portefeuille 

te evalueren. Voor al zijn activiteiten voert Solvay een 360°-evaluatie 

uit van de bestaande producten en de toekomstige uitgaven. 10% 

van de evaluatie van de Solvay-portefeuille wordt elk jaar door een 

extern gezaghebbend orgaan geëvalueerd.

Dit referentiekader is een nuttige complementaire tool om de 

strategische toewijzing van middelen en portefeuillekeuzes te 

sturen. De tool evalueert nauwgezet alle producten van Solvay in 

al hun toepassingen en onze R&I-, CAPEX- en M&A-projecten, 

waarbij hun impact op het milieu en hun nut of uitdaging voor 

de maatschappij geëvalueerd wordt. Hierdoor wordt het ook 

mogelijk om risico’s strategisch te verminderen, de negatieve 

impact op de prestaties te verminderen en middelen vrij te 

maken voor nieuwe duurzame opportuniteiten.

DUURZAAMHEID INTEGREREN IN DE 
BESLUITVORMING ZORGT VOOR EEN SUPERIEURE 
FINANCIËLE WAARDEGROEI

DE PORTFOLIO VAN SOLVAY
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€

Slotkoers 31.12.18 

Hoodste koers

Laagste koers

€ 112,40

€ 129,15

€ 100,15

2014

€ 98,43

€ 141,10

€ 88,01

2015

€ 111,35

€ 112,30

€ 70,52 

2016

€ 115,90 

€ 132,00 

€ 106,30 

2017

€ 87,32

€ 119,90

€ 86,18

2018

In de koersgegevens van 2015 wordt gebruik gemaakt van de koers van het aandeel, gecorrigeerd met een factor 93,98% voor de periode tot 3 december 2015. De correctie weerspiegelt de 

verdeling van de rechten tijdens de kapitaalverhoging die in december 2015 werd afgerond.

NOTERING

INDEXEN

AANDELEN-
KOERS

EURONEXT BRUSSEL & PARIJS
 
Ticker: SOLB.BE

Valuta: EUR 

Markt: Brussel

ISIN-code: BE0003470755

Komt in aanmerking voor een PEA (aandelenspaarplan)

Belastingsverdragen afgesloten met een aantal landen

OTC-MARKTEN IN DE VORM VAN ADRS*
 
Ticker: SOLVY 

Valuta: USD 

CUSIP-nummer: 834437303 

Sponsoring en administratie van ADRs: CITI

Solvay is opgenomen in de 

belangrijkste indexen: 

Bel20, CAC Next 20, STOXX 

familie (DJ Stoxx en DJ Euro 

Stoxx), MSCI index, Euronext 

100 evenals in de DJSI World 

Index en de FTSE4Good, een 

van de belangrijkste indexen voor 

maatschappelijk verantwoord 

beleggen.

* Een American Depositary Receipt (ADR) is een ontvangstbewijs dat het recht 

vertegenwoordigt om aandelen van een niet-Amerikaanse onderneming te ontvangen. 

ADR’s worden verhandeld zoals alle andere Amerikaanse effecten, zijn genoteerd en betalen 

dividenden uit in Amerikaanse dollars, en zorgen voor transparantie voor Amerikaanse 

investeerders door bedrijfsmaterialen in het Engels te verstrekken.

BEDRIJF
Solvac 

SSOM 

Blackrock Inc

STEMRECHTEN
32 511 125 

3 177 067 

3 594 569

€ 9 mld
Marktkapitalisatie 

105 876 416 
Aantal aandelen

EIGENDOMSSTRUCTUUR 
VAN SOLVAY

PER 
31 DECEMBER 2018

30,71 %

2,72 %

3,40 %

Solvac

SSOM

BlackRock

FACTSHEET
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https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten#Veelgestelde-vragen


€ 3,75
2018  

DIVIDEND2

BELANGRIJKSTE DATA 
2019 VOOR GEWONE 
AANDELEN

Slotdividend

Beslissing van de Raad van Bestuur 

26 februari 2019

Kennisgeving van de operatie met betrekking 

tot aandelen op naam, ten laatste: 

14 mei 2019

Goedkeuring door de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering 

14 mei 2019

Criteriumdatum (laatste datum cum-coupon) 

20 mei 2019

Citaat ex-dividend van 

21 mei 2019

Registratiedatum voor 

gedematerialiseerde aandelen 

22 mei 2019

Betaling 

23 mei 2019

EVOLUTIE VAN HET BRUTODIVIDEND VOOR DE 
LAATSTE 10 JAAR 
(in euros)

EEN AANTREKKELIJK BELONINGSBELEID 
VOOR DE AANDEELHOUDERS

Het beleid van Solvay bestaat erin waar mogelijk een verhoging van het dividend voor te stellen aan zijn aandeelhouders. Het 

dividend is al meer dan 35 jaar stabiel of werd geleidelijk verhoogd, maar werd nooit verlaagd.

Het jaarlijkse dividend wordt in twee termijnen uitbetaald: als een interimdividend plus een betaling van het saldo, 

samen gelijk aan het slotdividend:

1 2

Geregistreerde aandeelhouders zullen automatisch hun dividend ontvangen van de Share Register Management Service, terwijl 

de houders van gedematerialiseerde aandelen hun dividend zullen ontvangen van de financiële tussenpersoon die hun aandelen 

beheert.

Het voorgestelde slotdividend wordt 

bekendgemaakt in februari, samen met de 

resultaten voor het hele jaar van de Solvay-groep, 

en het wordt uitbetaald na de beslissing van de 

aandeelhoudersvergadering in mei.

Het interimdividend is doorgaans gelijk aan 40% 

(afgerond) van het totale slotdividend van het jaar 

ervoor. Het wordt samen met de resultaten van het 

derde kwartaal bekendgemaakt en uitbetaald in 

januari. 

1 Samengesteld jaarlijks groeipercentage 
2 Aanbevolen dividend, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 14 mei 2019

2,75 2,75 2,89 2,96 3,01 3,01
3,20 3.30

3,45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+3,14%
CAGR1

2018

3,75

3,60
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BEHEER UW
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AANDEELHOUDER WORDEN 
VAN SOLVAY

HOE GEWONE 
AANDELEN VAN 
SOLVAY HOUDEN

De gewone aandelen van Solvay kunnen worden gehouden als:

Aandelen van Solvay 

kopen of verkopen

met uw financiële tussenpersoon met uw financiële tussenpersoon

Aandelen op naam Gedematerialiseerde aandelen

Houd aandelen op één 

effectenrekening
onmogelijk mogelijk

Bewaarloon en 

administratiekosten
gratis

volgens uw financiële 

tussenpersoon

Makelaarscommissie en 

bankprovisie
NVT

volgens uw financiële 

tussenpersoon

Uitnodiging voor 

algemene vergaderingen
automatisch verzenden

U moet contact opnemen met uw 

financiële tussenpersoon

Stemrecht één stem per aandeel één stem per aandeel

Dividend
betaald door de dienst aandelen op 

naam van Solvay

betaald door uw financiële 

tussenpersoon

Belastingaangifte-

formulier

verzonden door de dienst aandelen 

op naam van Solvay

verzonden door uw financiële 

tussenpersoon voor al uw aandelen

Aandelen op naam: Uw aandelen zijn rechtstreeks ingeschreven in 

het Solvay-register en worden beheerd door Solvay Registered Shares 

Management Service. Met dit type aandelenbezit profiteert u van verschillende 

voordelen

Gedematerialiseerde aandelen: 

uw aandelen blijven bij uw financiële 

tussenpersoon, die ze beheert 
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AANDELEN OP NAAM TE HOUDEN

CONTACT OPNEMEN 
MET DE DIENST 
AANDELEN OP NAAM 
VAN SOLVAY

AANKOOP OF VERKOOP 
VAN SOLVAY-AANDELEN 

Aandeelhouders die ervoor kiezen om aandelen op naam in het Solvay-register op te nemen, kunnen gebruikmaken van de 

volgende diensten:

Gratis bewaarloon en administratiekosten

Gepersonaliseerde oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering wordt automatisch verzonden 

Verzending van dividendrapport met alle nuttige informatie om de betalingen op te volgen 

Verzending via e-mail van persberichten over financiële publicaties

Aandelen op naam zijn niet onderworpen aan de heffing op effectenrekeningen

Gepersonaliseerde informatie in geval van speciale transacties, zoals bijvoorbeeld kapitaalverhogingen.

per EMAIL 
shareholders@solvay.com 

TELEPHONISCH 
+32 2 639 6630

Om Solvay-aandelen te kopen, moet u voor niet-geregistreerde 

aandelen een order plaatsen bij uw financiële tussenpersoon. 

Als u uw niet-geregistreerde aandelen wilt omzetten in aandelen 

op naam, moet u uw aanvraag richten tot uw financiële 

tussenpersoon.

Om Solvay-aandelen te verkopen, moet u een order plaatsen 

bij uw financiële tussenpersoon voor niet-geregistreerde 

aandelen; bij uw financiële tussenpersoon, na eerst de dienst voor 

het beheer van aandelen op naam te hebben gevraagd om de 

aandelen over te dragen naar een effectenrekening door middel 

van een ondertekend document voor aandelen op naam.

Uw order moet zo duidelijk  

mogelijk worden geformuleerd  

en de volgende gegevens bevatte: 

Solvay ISIN-code: BE0003470755

Type transactie: kopen of verkopen 

Aantal aan te kopen of te verkopen aandelen 

Geldigheidsduur van het order (goed voor een 

bepaalde dag, goed tot een gespecifieerde datum, 

goed tot de order wordt geannuleerd) 

Betalingsmethode

Prijs, afhankelijk van het type van de geplaatste 

order
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OVERDRACHTSVORMEN

Uw gedematerialiseerde 

aandelen omzetten in 

aandelen op naam

 

 

Uw aandelen op 

naam omzetten in 

gedematerialiseerde 

aandelen

De overdrachtsformulieren en de overeenkomst voor het openen van een rekening zijn beschikbaar op onze website: 

https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten#Veelgestelde-vragen

Vraag uw financiële tussenpersoon om 

ze over te dragen naar de geregistreerde 

Solvay-rekening bij Euroclear België. 

 

 

Neem contact op met de Dienst Beheer 

van Aandelen op naam of download het 

overdrachtsformulier op onze website.

De Dienst Beheer van Aandelen op 

naam zal contact met u opnemen om 

de registratie van uw aandelen in het 

Solvay-register te bevestigen.

 

Uw aandelen worden overgedragen 

aan de door u gekozen financiële 

tussenpersoon.
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AANDEELHOUDERS-
CORNER

Bezoek de aandeelhouderscorner om veelgestelde 

vragen en briefsjablonen te raadplegen in het geval 

van aandelenoverdracht, donatie, onverdeeld 

eigendom, wijziging van bankrekening of adres.

https://www.solvay.com/nl/investors/investor-

toolkit/aandeelhouders-corner 

https://www.solvay.com/fr/investisseurs/investor-toolkit/shareholders-corner/share-registration#Frequent-asked-questions
https://depositaryreceipts.citi.com/adr/common/file.aspx?idf=1248
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten#Veelgestelde-vragen
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten#Veelgestelde-vragen


AANDEELHOUDER
ZIJN VAN 
SOLVAY
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PUBLICATIES VOOR AANDEELHOUDERS

We publiceren een aandeelhoudersbrief met het laatste nieuws 

en een driemaandelijkse infografiek met de belangrijkste feiten 

en cijfers over de prestaties van Solvay. De aandeelhoudersgids 

wordt eenmaal per jaar gepubliceerd en vult de reeks specifieke 

publicaties aan.

U kunt onze publicaties raadplegen op de website: 

https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/

aandeelhouders-corner

Abonneer u op de Solvay Investors’ Club om deze 

publicaties te ontvangen.

De Solvay Investors’ Club, opgericht in 2014, richt zich tot 

particuliere beleggers die bijzondere interesse hebben in het 

bestaan van de Groep en biedt zijn leden een beter inzicht in 

Solvay, zijn bedrijfsdivisies en zijn activiteiten.

Om de leden van de Club op de hoogte te houden van het laatste 

nieuws over de Groep, sturen we ook publicaties uit naar de 

aandeelhouders, evenals:

uitnodigingen voor Solvay-evenementen voor individuele 

investeerders 

e-mailings over de activiteiten van de Groep 

onze corporate persberichten 

kennisgeving van de publicatie van het jaarverslag

FINANCIËLE EN INSTITUTIONELE 
PUBLICATIES

Elk jaar publiceren we een geïntegreerd jaarverslag dat wordt 

ingediend bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(FSMA). Dit document is gebaseerd op de normen van de 

International Integrated Reporting Council (IIRC). Het presenteert 

op synthetische wijze de strategie van de Groep voor het creëren 

van (financiële en niet-financiële) waarde op korte, middellange 

en lange termijn voor de onderneming en haar stakeholders. 

Het omvat ook alle juridische, zakelijke en boekhoudkundige 

informatie over de onderneming, met name volledige 

gecontroleerde jaarrekeningen. 

Financiële kennisgevingen worden driemaandelijks gepubliceerd 

en wij maken de Algemene Aandeelhoudersvergadering bekend 

in de pers.

ONLINE TOOLS OM 
IN CONTACT TE BLIJVEN

De Solvay-website www.solvay.com biedt toegang tot een brede 

waaier van regelmatig bijgewerkte informatie over de Groep en 

haar activiteiten. 

Een specifiek deel is gewijd aan de financiële gemeenschap en 

de aandeelhouders van Solvay (dit deel is beschikbaar in 3 talen). 

Dankzij de verschillende functies hebt u rechtstreekse toegang tot 

de prijs van het aandeel, de evenementenkalender, persberichten 

en presentaties, in het bijzonder de aandeelhoudersvergadering, 

die u in uitgesteld relais kunt bekijken. 

Communicatiemedia kunnen worden bekeken in de rubriek 

Evenementenkalender, samen met de retailpresentaties en het 

geïntegreerde jaarverslag. 

Abonneer u op Solvay-accounts op sociale netwerken om het laatste 

nieuws van de Groep op de voet te volgen.

MEER WETEN 
OVER SOLVAY
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https://www.facebook.com/solvaygroup/?brand_redir=717147795042355
https://www.youtube.com/user/SolvayGroup
https://medium.com/@SolvayGroup
https://twitter.com/solvaygroup
https://www.linkedin.com/company/solvay?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/solvaygroup/
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/aandeelhouders-corner
http://www.solvay.com
https://www.solvay.com/nl/form/i-m-a-member-of-solvay-investors


SPECIALE 
ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 

De Algemene Aandeelhoudersvergadering is voor ons een 

bijzondere gelegenheid om onze aandeelhouders te ontmoeten. 

Ongeacht het aantal aandelen dat zij in hun bezit hebben, worden 

alle aandeelhouders op naam uitgenodigd om dit evenement bij 

te wonen, een gesprek te hebben met de directie van Solvay, 

kennis te nemen van de resultaten en doelstellingen van de Groep 

en deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Meer informatie 

over de editie van 2019 is beschikbaar op onze website. Het 

evenement zal vanaf de dag erna in uitgesteld relais bekeken 

kunnen worden.

ANDERE EVENEMENTEN VOOR 
AANDEELHOUDERS IN 2019
Solvay zal aanwezig zijn op de VFB Happening (Antwerpen) in 

maart 2019. Ons Investor Relations-team staat klaar voor een 

informeel gesprek met de vele investeerders die de stands zullen 

bezoeken.

Solvay breidt ook zijn aanwezigheid in Frankrijk uit en organiseert 

aandeelhoudersvergaderingen in Parijs (maart) en Lyon (oktober).

.

Abonneer u op de Solvay Investors’ Club om 

uitnodigingen voor deze evenementen te 

ontvangen.

DEELNEMEN AAN DE  
AANDEELHOUDERS-
VERGADERING 

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan jaarlijkse 

aandeelhoudersvergaderingen. Hiertoe moet u bewijzen dat u 

op de registratiedatum in het bezit bent van aandelen op naam 

of van gedematerialiseerde effectenrekeningen bij uw erkende 

financiële of bancaire tussenpersoon. Elke aandeelhouder heeft 

één stem per aandeel.

Persoonlijk bijwonen 

Als houder van aandelen op naam of van gedematerialiseerde 

aandelen dient u uw wens om deel te nemen aan de vergadering 

kenbaar te maken door de oproeping tot deelname 6 dagen vóór 

de vergadering terug te sturen.

Als u houder bent van aandelen op naam, vloeit de 

registratie van uw aandelen voort uit uw inschrijving in het 

aandeelhoudersregister van Solvay op de registratiedatum. 

Als u houder bent van gedematerialiseerde aandelen, moet u 

een verklaring voorleggen van de erkende rekeninghouder of 

van de vereffeningsinstelling die uw aandelenrekening beheert. 

In die verklaring moet het aantal gedematerialiseerde aandelen 

die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn 

geregistreerd, worden geattesteerd.

Een vertegenwoordiger aanduiden 

U kunt een persoon naar keuze aanduiden om u op de 

vergadering te vertegenwoordigen als u er zelf niet bij kunt 

zijn. De aangeduide volmachthouder hoeft niet noodzakelijk 

aandeelhouder van Solvay te zijn en moet onafhankelijk zijn 

van het senior management van Solvay. Het volmachtformulier 

moet 6 dagen vóór de vergadering naar behoren ingevuld en 

ondertekend worden teruggestuurd.
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Uw rechten als aandeelhouders 

Onder bepaalde voorwaarden kan (kunnen) de aandeelhouder(s) 

die (samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal 

bezit(ten), een verzoek indienen om nieuwe punten op de agenda 

te plaatsen en/of nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen 

(22 dagen vóór de vergadering). Solvay zal dan 15 dagen vóór 

de vergadering per post een definitieve agenda en een ingevuld 

volmachtformulier naar de aandeelhouders sturen en deze 

documenten beschikbaar stellen op de website. 

U kunt ook schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur 

met betrekking tot punten op de agenda of in het verslag, alsook 

aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslag. 

Meer informatie over de termijnen vindt u in de oproeping.

Hoe krijg ik mijn stemformulier? 

Bent u houder van aandelen op naam? Uw stemformulier wordt 

bij de oproeping gevoegd.

Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen? U dient 

contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon en uw 

stemformulier 6 dagen vóór de vergadering terug te sturen.

Stemformulieren worden alleen in aanmerking genomen als 

ze uiterlijk zes dagen vóór de datum van de vergadering zijn 

ontvangen:

Solvay SA - Algemene Aandeelhoudersvergadering 

Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel  

Fax: +32-(0)2.264.37.67  

ag.solvay@solvay.com

Abonneer u op de  

elektronische oproeping

Help het milieu te beschermen en vraag om 

de oproeping en alle informatie met betrekking 

tot de algemene vergadering per e-mail te 

ontvangen.
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28 maart 2019

Aandeelhoudersvergadering in Parijs

30 maart 2019

VFB Happening in Antwerpen

begin april 2019

Publicatie geïntegreerd jaarverslag 2018

12 april 2019

Publicatie documentatie over Algemene 

Aandeelhoudersvergadering

7 mei 2019

Resultaten 1e kwartaal 2019

14 mei 2019

Algemene Aandeelhoudersvergadering 2019 

31 juli 2019

1e halfjaarresultaten 2019

8 oktober 2019

Aandeelhoudersvergadering in Lyon

7 november 2019

9-maandresultaten 2019

26 februari 2020

Jaarresultaten 2019

DE AANDEELHOUDERSAGENDA
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Investor Relations

Ransbeekstraat 310

1120 Brussel

Belgie

T  +32 2 264 3025

M  investor.relations@solvay.com

Solvay Registered Shares Management

Elyzeese Veldenstraat 43

1050 Brusse

Belgie

T  +32 2 69 6630

M  shareholders@solvay.com

www.solvay.com

VOLG ONS OP : VRAGEN?

Contact met ons opnemen: 
investor.relations@solvay.com

http://www.solvay.com
mailto:investor.relations%40solvay.com?subject=
http://www.facebook.com/solvaygroup
http://www.twitter.com/solvaygroup
http://www.youtube.com/solvaygroup
http://www.linkedin.com/solvaygroup
https://medium.com/@SolvayGroup
https://www.instagram.com/solvaygroup/

