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Gereglementeerde informatie 

Resultaten van de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 

van 2020 

Brussel, 12 mei 2020 --- Solvay heeft vandaag zijn Algemene Aandeelhoudersvergaderingen virtueel            

gehouden.  

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het             

brutodividend van € 3,75 per aandeel goed voor het jaar 2019. Na de betaling van het interimdividend                 

van € 1,50 bruto in januari 2020, bedraagt het saldo van het brutodividend € 2,25 per aandeel, te                  

betalen vanaf 20 mei 2020. 

Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de benoeming goed van Aude             

Thibaut de Maisières als onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur ter vervanging van              

Jean-Marie Solvay. 

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur bepaalde machtigingen verleend en             

de statuten van de vennootschap aangepast in het licht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen               

en Verenigingen (WVV).  

De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene                

Vergaderingen  zijn beschikbaar op Solvay’s investeerderswebsite. 
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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.  
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. – This press release is also available in English. 

SOLVAY S.A. – Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 Brussels – Belgium – T: +32 (2) 264 21 11 – F: +32 (2) 264 30 61 

www.solvay.com 

https://www.solvay.com/nl/investors/financial-calendar-events-presentations/aandeelhoudersvergaderingen/2020
https://twitter.com/SolvayGroup
http://www.solvay.com/
mailto:nathalie.vanypersele@solvay.com
mailto:brian.carroll@solvay.com
mailto:investor.relations@solvay.com

