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Brussel, 23 april 2020 

 
 
 
Solvay Solidarity Fund 
 

 
Geachte mevrouw, Geachte mijnheer, 
Beste aandeelhouder, 
 
Zoals u weet gaan we momenteel door een heel moeilijke periode. Covid-19 stelt elk individu, elk gezin en 
elk bedrijf voor grote en soms dramatische uitdagingen die we nooit eerder in onze geschiedenis hebben 
beleefd.  
 
Tegelijkertijd zien we een bijzonder grote toewijding voor de ander in onze samenleving, in het bijzonder 
door zorgpersoneel, en een opmerkelijke solidariteit ten aanzien van zij die besmet zijn of zouden kunnen 
worden. 
 
Ook bij Solvay blijven we gedreven door ons doel van menselijke vooruitgang. De hele geschiedenis lang 
hebben onze aandeelhouders het bedrijf en zijn medewerkers ondersteund tijdens periodes van grote 
crisis. 
 
Om die reden heeft Solvay nu beslist om een Covid-19 solidariteitsfonds op te richten. Het ingezamelde 
geld wordt gebruikt voor toelages aan medewerkers van de Groep en hun naaste familie die door de 
coronacrisis grote moeilijkheden of problemen zouden ondervinden op het vlak van gezondheid, onderwijs 
voor hun kinderen, werkloosheid of het verlagen of wegvallen van hun dekking voor sociale voorzieningen 
of gezondheidszorg. En dit in het bijzonder in de landen waar het sociale vangnet zeer beperkt of 
onbestaande is. 
 
Het nieuw opgerichte “Solvay Solidarity Fund” werkt onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting en 
wordt gefinancierd met vrijwillige bijdragen van de bestuurders, de CEO en de leden van het Uitvoerend 
Comité, het voltallige management en alle medewerkers die dit wensen. De voorzitter van de Raad van 
Bestuur heeft beslist om zijn volledige vergoeding voor de volgende zes maanden af te staan voor het 
fonds. Het management heeft beslist om 15% van zijn bezoldiging voor de resterende maanden van dit 
jaar in het fonds te storten. 
 
Maar ook de aandeelhouders vormen een volwaardige en belangrijke groep binnen onze Solvay-
gemeenschap. Om die reden heeft de Raad van Bestuur beslist om u voor te stellen om aan het Solvay 
Solidarity Fund(*) tot een derde van het bruto slotdividend voor 2019(**) bij te dragen. 
 
De toepasselijke procedure is eenvoudig en hangt af van het type aandelen dat u bezit. 
 
Aandelen op naam 
 
- Als u aandelen op naam bezit, kunt u met het bijgevoegde formulier Solvay opdragen om 33% van het 

brutoslot dividend, namelijk 0,75 EUR bruto per aandeel(**), rechtstreeks, op uw naam en voor uw 
rekening, aan de Koning Boudewijnstichting te betalen ten behoeve van het fonds. In dat geval wordt 
u op de dividendbetalingsdatum een saldo van EUR 1,50 bruto per aandeel(**) uitbetaald. 
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- Als u dit formulier niet terugstuurt, ontvangt u het volledige dividendbalans, namelijk 2,25 EUR bruto 
per aandeel(**). 

 
Gedematerialiseerde aandelen 
 
- Als u gedematerialiseerde aandelen bezit, is het om praktische redenen niet mogelijk om een dergelijk 

mandaat aan Solvay te geven. 
 
- U ontvangt dus het volledige dividend, maar u kunt dezelfde bijdrage persoonlijk en rechtstreeks 

betalen door overschrijving op de Koning Boudewijnstichting rekening nr BE10 0000 0000 0404 - 
BPOTBEB1 met gestructureerde communicatie ***020/0750/00061*** 

 
Sinds de aankondiging van de oprichting van dit fonds hebben we meerdere signalen ontvangen van 
particuliere en institutionele investeerders die ons initiatief verwelkomen en die hun voornemen hebben 
uitgesproken om bij te dragen aan het Solvay Solidariteitsfonds. 

 
Daarom, samen met de volledige Raad van Bestuur en alle medewerkers en belanghebbenden van 
Solvay zijn wij overtuigd dat u massaal zult ingaan op deze oproep tot solidariteit, zoals u dat ook in het 
verleden steeds hebt gedaan. 
 
Wij zullen u uiteraard regelmatig en in alle transparantie informeren over de manier waarop de middelen 
uit dit fonds worden ingezet. 
 
Met de meeste hoogachting en alvast onze grootste en welgemeende dank! 
 
 
           Ilham Kadri                                                 Nicolas Boël 

Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO       Voorzitter van de Raad van Bestuur 
__________________________ 
 
(*) Het is aan elke aandeelhouder om na te gaan in hoeverre deze inbreng in hun eigen land een fiscaal voordeel zou 
kunnen genieten. In België is er bijvoorbeeld een belastingvermindering voor particulieren en een 
belastingvermindering voor bedrijven, binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, voor schenkingen 
aan de Koning Boudewijnstichting. De Stichting wordt ook erkend in andere landen (bijvoorbeeld in Frankrijk). Indien 
nodig geeft de Stichting de benodigde certificaten af. Raadpleeg voor meer informatie de website (d.w.z. 
https://www.kbs-frb.be/fr/) 
 
(**) Indien van toepassing na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing. 

https://www.kbs-frb.be/fr/
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  Nom 
  Adresse 
 
 
Referentie : ………………… 
 
 

Solidariteitsfonds Solvay Covid-19 
 
 

FORMULIER DAT ALLEEN BETREKKING HEEFT OP AANDELEN OP NAAM 
 

 
Stuur het ingevulde en ondertekende document terug naar shareholders@solvay.com 

of aan Solvay nv - Aandeelhoudersdienst– ter attentie van Anne Tilkens 
Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Brussel – Tel. +32 2 639 66 32 

uiterlijk op 6 mei 20201 
 
 
Ik verwijs naar de brief getiteld "Solvay Solidarity Fund" die Solvay op 23 april 2020 aan zijn 
aandeelhouders heeft gestuurd. 

Ik geef Solvay hierbij de opdracht om 33% van het brutoslot dividend (namelijk € 0,75 per aandeel van de 
€ 2,25 bruto per aandeel) te betalen, indien van toepassing na aftrek van de toepasselijke roerende 
voorheffing, rechtstreeks, in mijn naam en namens mij aan de Koning Boudewijnstichting ten behoeve van 
het Solvay Solidarity Fund. Het is bedoeld om werknemers en hun gezinsleden te ondersteunen die met 
financiële problemen in verband met de Covid-19-crisis te maken zouden krijgen. 

Naam en voornaam van de ondertekenende privépersoon of vertegenwoordiger van een onverdeeldheid2, 
een vennootschap: 

………………………………………………………………………………………… 

Houder van ………………………………. aandelen op naam 

Wenst een attest van de Koning Boudewijnstichting te ontvangen voor mogelijke belastingaftrek (JA / 
NEE): …………… 

Datum:  

Goedgekeurd, 
Handtekening(en)2 : 

 

                                           
1 Gelieve dit document buiten beschouwing te laten indien u niet wenst deel te nemen aan het Solidariteitsfonds 
van Solvay. Bij gebrek aan een antwoord via dit formulier zal het saldo van het dividend voor 2019 volledig aan u 
worden uitbetaald. 
2 In geval van onverdeeldheid is de handtekening van alle leden vereist. 
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