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Solvay houdt Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering  
op dinsdag 14 mei 2019 in Brussel 

 
 

Brussel, 12 april 2019 --- Solvay houdt haar Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op dinsdag 14 mei 
2019. Alle documenten met betrekking tot deze jaarvergadering zijn beschikbaar op de website www.solvay.com, 
sectie INVESTORS. 
 
Enkel aandeelhouders van Solvay NV die op 30 april 2019 om middernacht (CEST)  als zodanig staan geregistreerd, 
hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de vergadering van 14 mei 2019, ongeacht het aantal 
aandelen dat zij op die dag in bezit hebben. 
 
Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk op 8 mei 2019 aan te geven. Tevens 
dienen zij zich te houden aan de in bijlage meegestuurde instructies. Deze zijn ook beschikbaar op de website 
www.solvay.com, sectie INVESTORS. 
 
De vergadering begint om 10:30 uur (CEST) en wordt gehouden in het Square Brussels Meeting Center aan de 
Kunstberg, B-1000 Brussel. 
 

Alle vragen met betrekking tot deze vergadering kunt U sturen naar AG.SOLVAY@SOLVAY.COM.  
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 
 

Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, 
evenals in de extractie van mineralen, olie en gas, en ze dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht of 
metaalvervangende materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van 
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Solvays hoofdkantoor is gevestigd in 
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 62 landen. In 2018 bereikte de netto-omzet €10,3 mld en de marge 22%, 
met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in 
Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via 
een level-1 ADR programma. (Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 

 
 

Media Relations 
 Caroline Jacobs  Victoria Binoche  

 +32 2 264 1530 +33 1 44 94 86 72 
 

 

 

Investor Relations 

Geoffroy Raskin  Jodi Allen Bisser Alexandrov  

+32 2 264 1540 +1 609 860 4608 +32 2 264 3687 
 

https://www.solvay.com/nl/investors/financial-calendar-events-presentations/aandeelhouders-vergaderingen
https://www.solvay.com/nl/investors/financial-calendar-events-presentations/aandeelhouders-vergaderingen
mailto:ag.solvay@solvay.com
https://twitter.com/SolvayGroup
mailto:caroline.jacobs@solvay.com
mailto:geoffroy.raskin@solvay.com
mailto:jodi.allen@solvay.com
mailto:bisser.alexandrov@solvay.com
mailto:bisser.alexandrov@solvay.com

