
Persbericht 

 

Gereglementeerde informatie 

De gewone en buitengewone algemene 

vergaderingen van Solvay vinden plaats op 

dinsdag 12 mei 2020 in Brussel 
 

 

Brussel, 10 april 2020; 8u30 CEST - Solvay houdt zijn volgende Algemene Vergadering op dinsdag 12 mei 2020                  
om 10.30 uur. Alle documenten met betrekking tot deze bijeenkomsten zijn nu beschikbaar op www.solvay.com. 
 

In deze crisisperiode in verband met COVID-19 is het handhaven van de goede gezondheid en veiligheid van haar                  
aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden de prioriteit voor SOLVAY. 

Afhankelijk van de door de autoriteiten genomen maatregelen in deze context, zal Solvay hoogstwaarschijnlijk verplicht               
zijn de modaliteiten voor deelname aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders aan te passen. 

In de komende dagen zal Solvay de aangepaste modaliteiten voor deelname meedelen op zijn website               
(www.solvay.com) en tevens door middel van een persbericht. Het geïntegreerde jaarverslag van Solvay is beschikbaar               
op https://annualreports.solvay.com/2019/nl/ 

Om redenen van veiligheid/volksgezondheid moedigt de onderneming de aandeelhouders nu al sterk aan om de               
aandeelhoudersvergaderingen niet persoonlijk bij te wonen en alleen gebruik te maken van het stemmen via volmacht                
aan de vennootschap, alsook gebruik te maken van het recht om schriftelijk vragen te stellen. 

Solvay dankt de aandeelhouders voor hun begrip. 

Vragen met betrekking tot de aandeelhoudersvergaderingen kunt u richten aan AG.SOLVAY@SOLVAY.COM. 

 

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

 

Over Solvay  

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het                 

dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de                  

vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor                

iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het                  

behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep                

dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en                

consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en            

luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het                  

overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat                 

genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld                 

via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.  
 

 

 

Investors relations Media relations 

 

Jodi Allen, Head of Investor relations Nathalie Van Ypersele 

+1 609 860 4608 +32 478 20 10 62 

Geoffroy d’Oultremont nathalie.vanypersele@solvay.com 

+32 2 264 29 97  

Bisser Alexandrov Brian Carroll 

+32 2 264 36 87 +32 2 264 36 72 

Valérie-Anne Barriat brian.carroll@solvay.com 

+32 2 264 1622 

investor.relations@solvay.com 

 

Ce communiqué de presse est également disponible en français. – This press release is also available in English. 
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