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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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By end-market 

Consumers goods & Healthcare
Automotive & Aerospace
Resources & Environment
Agro, Feed & Food
Building & Construction
Electricals & Electronics
Industrial Applications

DE VOORUITGANG VAN DE MENSHEID 
IS GESTOELD OP DE WETENSCHAP
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 met het oog op het behoud 
van de planetaire hulpbronnen en het leveren van een 
beter leven voor iedereen.

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.
We streven 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.

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.

Diversiteit, ondernemerschap en talent zijn sinds de 
oprichting meer dan 150 jaar geleden het vlaggenschip 
van Solvay en hebben ons door de kracht van de 
chemie tot marktmaker gemaakt.

Netto-omzet
53% duurzame oplossingen

Materials
Chemicals
Solutions

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

Europa
Noord-Amerika
Latijns-Amerika

Azië & rest van de wereld

Marges 23% voor groot deel van de portefeuille

EBITDA1 Marktposities

Werknemers Ind. sites Centra O&I Landen

€ 10,2 mld € 2,3 mld Top 3

24 100 115 21 64

Profiel in 2019

1 onderliggende

Solvay werd in 1863 door 
Ernest Solvay opgericht en is 
toegewijd aan wetenschap 
en de vooruitgang van de 
mensheid.

Profiel

Netto-
omzet

>50%
BBP+

markten

Geografische 
balans
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We ontwikkelen geavanceerde chemie en innovatieve 

oplossingen om veiligere, schonere en duurzamere producten 

te leveren in het dagelijks leven - en tegelijkertijd financiële 

waarde te creëren voor onze aandeelhouders en waarde voor 

de maatschappij als geheel.

Solvay speelt in op de wereldwijde trends van vandaag en 

anticipeert op die van morgen: elektrificatie, verlichting, beter 

beheer van hulpbronnen, gezondheidszorg, het internet van de 

dingen, digitalisering en milieuvriendelijke oplossingen.

Wij bieden onze klanten innovatieve producten en oplossingen 

die voldoen aan hun complexe en dringende eisen: snelle 

technologische innovatie, toptalent, persoonlijke service en 

snellere responstijden.

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

van gediversifieerde chemische bedrijven: aangedreven door 

volumes, ondersteund door efficiëntie.

Dividend voor 2019: € 3,75

Wij creëren duurzame waarde voor onze aandeelhouders, met 

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

TOONAANGEVEND BEDRIJF OP BASIS 
VAN WETENSCHAP EN CHEMIE

AANBIEDER VAN INNOVATIEVE EN DUURZAME 
OPLOSSINGEN AFGESTEMD OP MEGATRENDS

KLANTENOBSESSIE

SOLIDE FINANCIËLE PRESTATIES

CONSISTENTE BELONING VAN AANDEELHOUDERS: 
BETROUWBAAR DIVIDENDBELEID

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
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Alle documentatie met betrekking tot de 

jaarresultaten van 2019 is beschikbaar op 

de Investors sectie van de website.

Ilham Kadri, CEO

In 2019 hebben we een record 
geleverd op vlak van totale 
vrije kasstroom en vrije 
kasstroomomrekeningsratio, 

waardoor we de schuldhefboom aanzienlijk 
hebben kunnen afbouwen. Onze focus op 
klanten en kosten te midden van de 
uitdagende marktomstandigheden heeft 
ons in staat gesteld om een stabiele EBITDA 
te bereiken. Met het oog op de toekomst 
nemen we extra efficiëntiemaatregelen om 
onze structuur verder af te stemmen op 
onze G.R.O.W.-strategie en de doorlopend 
tegenvallende markten het hoofd te 
bieden. Bovendien hebben we onze 
duurzaamheidsdoelstellingen - Solvay One 
Planet - bekendgemaakt, die ons, samen met 
onze nieuwe Bestaansreden, in staat zullen 
stellen om op lange termijn waarde te creëren 
voor onze aandeelhouders, in lijn met onze 
G.R.O.W.-strategie.

Kerncijfers
vergeleken met 2018

1 Onderliggende data

2 Perimeter- en wisselkoerseffecten op conversie uitgesloten

53%
Duurzame 

oplossingen

-5%
Broeikasgas-

intensiteit

-18%
Arbeids-

ongevallen

47%
Maatschap-

pelijke acties 

€2,3 mld 
-2,8% organisch

EBITDA 
onderliggende

8,1% 
-0,1pp 

ROCE

€606 mln 
+ €40 mln

FCF aan
aandeelhouders

uit voortgezette activiteiten

€3,75
=  

Dividend 
bruto per aandeel

2019 Jaarresultaten
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Ilham Kadri, CEO

De netto-jaaromzet was stabiel dankzij positieve
wisselkoerseffecten. Organisch daalde de netto-omzet 
met -2,2%, waarbij lagere volumes deels werden
gecompenseerd door hogere prijzen.

De volumes daalden -3,9% door de afnemende 
vraag in de automobiel-, elektronica en olie- en 
gasmarkten, die ongeveer 25% van de omzet 
van Solvay vertegenwoordigen. Deze tegenslag 
werd gedeeltelijk gecompenseerd door de 
sterke vraag naar composietmaterialen in lucht- 
en ruimtevaarttoepassingen. De vraag naar 
natriumcarbonaat en peroxide bleek veerkrachtig.

De prijzen stegen met +1,7%, profiterend van hogere
prijzen voor natriumcarbonaat en peroxides.  

In Advanced Materials droeg de sterke vraag naar 
composietmaterialen van luchtvaartklanten bij aan 
de recordprestatie in 2019, ondanks de verwachte 
vertraging in het vierde kwartaal als gevolg van de 
productievermindering van de 737MAX. Specialty 
Polymers had te lijden onder terugvallende markten, 
voornamelijk in de automobiel- en elektronicamarkten, 
maar wist desondanks haar toonaangevende positie in 
alle belangrijke markten te behouden.

In Advanced Formulations konden veerkrachtige 
prestaties in verschillende activiteiten (coatings, 
landbouw, persoonlijke verzorging, smaken en geuren) 
niet compenseren voor een zwakkere mijnbouwsector 
en de groeiende uitdagingen in de olie- en gasmarkt.
Kostenmaatregelen verzachtten deels de impact van 
lagere volumes.

In Performance Chemicals, werden hogere prijzen 
voor natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten in een 
positieve marktomgeving neergezet, met als gevolg 
een sterke prestatie over het hele jaar. 

De onderliggende EBITDA voor het gehele jaar daalde 
met -0,4%, en organisch met -2,8%, voornamelijk door 
lagere volumes.

De onderliggende winst per aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten voor het gehele jaar daalde met 
-4,7% tot € 8,02. Hogere afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen en de iets lagere EBITDA 

werden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere 
financiële lasten, als gevolg van de aflossing van 
hogere rentedragende leningen in juni 2018 en mei 
2019. De totale onderliggende winst per aandeel over 
het gehele jaar was licht lager dankzij een hogere 
bijdrage van de beëindigde polyamideactiviteiten.

De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders voor 
het gehele jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
bedroeg € 606 mln, € 40 mln hoger op jaarbasis. Het 
werkkapitaal was positief (€ 7 mln) als gevolg van 
een meer gedisciplineerd werkkapitaalbeheer. De 
kapitaaluitgaven uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
stegen met +5,4% ten opzichte van € 794 mln in 2018. 
De betalingen voor voorzieningen waren grotendeels 
hetzelfde als in het voorgaande jaar en de belastingen 
stegen conform de verwachtingen met € (29) mln.
De beëindigde bedrijfsactiviteiten droegen € 195 mln,
€ 35 mln meer dan in 2018. Dit betrof de 
Polyamideactiviteiten die per 31 januari 2020 aan BASF 
en Domo zijn verkocht. Bijgevolg bedroeg de totale 
vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders in 2019 
€ 801 mln.

In 2020 versnelt Solvay de afstemming van haar
wereldwijde organisatie op haar G.R.O.W. strategie als
reactie op de tegenvallende economische omgeving. 
Dit leidt tot 500 ontslagen terwijl 150 nieuwe 
posities worden gecreëerd om toekomstige groei te 
ondersteunen. De sociale procedures werden op 26 
februari gelanceerd. De besparingen beginnen in het 
vierde kwartaal van 2020 en zullen volledig uitgevoerd 
worden tegen het einde van 2021. Dit plan zal eerdere 
maatregelen aanvullen en onze doelstelling voor 
kostenreductie op middellange termijn verhogen 
tot ten minste € 350 mln. Onze eerste kwartaalcijfers 
zullen herstructureringskosten omvatten van ongeveer 
€ 70 mln. Het moet opgemerkt worden dat een 
voorziening van € 48 mln (van het vorige programma) 
werd teruggedraaid in het vierde kwartaal van 2019.

Begin april kondigde Solvay aan dat het zijn 
vooruitzichten voor het jaar 2020 introk vanwege de 
toegenomen onzekerheid en de duur van de crisis als 
gevolg van de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Hoogtepunten

2020 Vooruitzichten 
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Onze G.R.O.W. strategie
Groei, cash en rendement

Ilham Kadri, CEO en Karim Hajjar, CFO stelden onze 
strategische roadmap aan analisten en investeerders 
tijdens een live webcast, die u terugvindt op onze 
website.

Onze missie: vereenvoudigen! 

Solvay onderging een intense portefeuilletransformatie, 
met een opeenvolging van meer dan 50 fusies en 
overnames sinds 2012 - de belangrijkste zijn de 
acquisities van Rhodia en Cytec. Deze context en 
dit gedecentraliseerde bedrijfsmodel creëerden 
organisatorische complexiteit en silo’s die tot 
inefficiënties leidden. De laatste belangrijke stap in onze 
transformatie bestaat uit het vereenvoudigen van Solvay 
om zijn volledige potentieel te benutten - om teams uit 
deze verschillende nalatenschappen samen te brengen 
en al onze medewerkers bij ONE Solvay te betrekken, 
één missie en één echte klantcultuur.

Solvay onthulde zijn strategie-
overzicht in november 2019, met 
een duidelijke doelstelling om 
het volle potentieel van Solvay 
te benutten en waardecreatie te 
versnellen.

De komst van Ilham Kadri in
2019 als CEO betekende een 
mijlpaal in de ontwikkeling 
van een nieuwe Solvay. Haar 
mandaat? Een duidelijke en 
gemeenschappelijke visie
ontwikkelen om het volledige
potentieel van de Groep te
onthullen.

Stratégie
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De gesprekken met onze stakeholders (klanten, 
investeerders en medewerkers) hebben waardevolle 
informatie opgeleverd, die nodig was voor het 
herdefiniëren van onze strategie.

We hebben ook de megatrends onder de loep 
genomen die rechtstreeks aansluiten op onze 
expertise. Naarmate de wereld meer bevolkt, 
verstedelijkt en welvarend wordt, zal de vraag naar
voedsel, water en energie blijven stijgen en is het 
tempo waarin we de hulpbronnen van onze planeet 
consumeren niet duurzaam. Bij Solvay maken we deel 
uit van de oplossing.

Een belangrijke groei zijn we bij lichtgewicht-
oplossingen, waar de verschuiving van metaal naar 
polymeren en composieten de brandstofefficiëntie 
in vliegtuigen en auto’s verbetert. Ook in de 
automobielindustrie begint de trend naar elektrificatie 
nog maar net. In onze huizen, onze gemeenschappen 
en onze industrieën wordt het vinden van efficiëntere 
oplossingen voor het behoud van schaarse 
natuurlijke hulpbronnen een essentiële noodzaak. 
Gezondheidszorg voor een groeiende en vergrijzende 
bevolking, massale digitalisering met het internet der 
dingen, evenals de verschuiving naar meer bio- of 
natuurlijke producten zijn aanvullende trends die de 
behoefte aan oplossingen creëren die Solvay kan 
bevredigen.

Met G.R.O.W. richt Solvay zich op groei, liquiditeit 
en rendement en zal het prioriteit geven aan 
investeringen waar de rendementsvooruitzichten het 
grootst zijn. De Groep concentreert zijn activiteiten 
in drie segmenten, elk met een specifiek mandaat 
en een specifieke ambitie: Materials, Chemicals en 

Voorrang geven aan investeringen in
MATERIALEN-businesses met hoge 
marges en grote groeipotentieel, die 
ook onze meest duurzame
oplossingen zijn.

Blijven richten op het leveren van 
krachtige kasstromen met onze 
CHEMICALS-businesses waar we een
concurrentievoordeel hebben.

Het optimaliseren van onze 
SOLUTIONS-businesses om een
betere rendement en waarde te 
genereren.

Het creëren van een winnend team en 
een operationeel model ter
ondersteuning van een prestatie-
gedreven cultuuren samen met onze 
klanten winnen - Solvay ONE. 

Solutions.

Daarnaast zullen we werken aan een doeltreffendere 
manier om onze klanten te dienen en samen te 
innoveren, waarbij we steeds meer duurzame 
oplossingen leveren die voldoen aan de behoeften 
voor een wereld waarin ESG aan belang wint.  

Een even belangrijk element van onze strategie is de
implementatie van het bedrijfsmodel van Solvay ONE. 
Solvay ONE omvat een volledig nieuwe manier van 
werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele 
sterke punten en competenties in onze onderneming 
als geheel. Het zal invloed hebben op de manier dat 
we alles doen, van hoe we samenwerken met onze
klanten tot hoe we onze kapitaal- en R & I-middelen 
toewijzen en onze benadering van kosten- en 
cashbeheer.

Met deze strategie verwachten we van 2020 tot 2024 
een “mid-single-digit” EBITDA-groei te bereiken, 
en dit veronderstelt dat we tegen het einde van 
2020 terugkeren naar de historische groeitrends in 
onze belangrijkste markten. We verwachten dat de 
helft van onze groei afkomstig is van materialen, en 
ongeveer een kwart van oplossingen en chemicaliën. 
Onze doelstelling voor de conversie van de vrije 
kasstroom is om in 2024 meer dan 30% te bereiken, 
vergeleken met ongeveer 28% in 2019. En onze 
doelstelling voor het rendement op investeringen 
is om in 2024 meer dan 11% te bereiken, tegenover 
ongeveer 8% nu. 

Voor meer informatie, bezoek solvay.com

Onze bestaansreden

in het hart van de strategie

Solvay heeft de bestaansreden van de Groep onthuld:
Solvay bestaat om mensen, ideeën en elementen 
te verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te 
vinden. We moeten meer doen dan alleen nieuwe 
producten aanbieden. We moeten meer doen dan 
alleen uitvinden. We moeten het opnieuw uitvinden. 
Het opnieuw uitvinden van vooruitgang om kritieke 
industriële, sociale en milieu-uitdagingen op te 
lossen.

Wij ontketenen de kracht van de wetenschap om 
duurzame mobiliteit te leveren en de CO2-voetafdruk 
te verminderen, om stappen te zetten in de richting 
van een meer circulaire economie.

Daarom is het de visie van Solvay om een duurzame 
gemeenschappelijke waarde voor iedereen te 
creëren. 20
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Betere combinatie van 
business en duurzaamheid

Met Solvay One Planet hanteren we een echt 
holistische benadering van duurzaamheid. Naast 
het verbeteren van de duurzaamheid van onze 
portefeuille, onze activiteiten en onze werkplek, 
houden we rekening met de impact van de Groep op 
de gehele waarde-, toeleverings- en recyclingketen. 
Op deze manier zullen we onze positieve invloed op 
enkele van de meest urgente mondiale problemen 
versterken en de weg vrijmaken voor een circulaire 
economie. 

Solvay One Planet is onze routekaart om op lange 
termijn duurzame en superieure waardecreatie 
voor alle stakeholders te bevorderen. Voor Solvay 
betekent “One Planet” dat we allemaal agenten 
van verandering zijn. Deze holistische visie berust 
op drie pijlers, die de plaatsen vertegenwoordigen 
waar we de grootste impact op de planeet kunnen 

Solvay ONE Planet verwoordt 
ons programma voor duurzame 
ontwikkeling rond 3 pijlers: 
klimaat, hulpbronnen en een 
betere levenskwaliteit, met een 
reeks concrete acties en 10 
doelstellingen die tegen 2030 
moeten worden bereikt.

blijven hebben die we aan toekomstige generaties 
zullen overlaten: klimaat, hulpbronnen en een betere 
levenskwaliteit.

Om onze visie en ambitie tot leven te brengen, 
hebben we een reeks van 10 meetbare 
engagementen gedefinieerd die gekoppeld zijn 
aan concrete acties, programma’s en projecten. En 
aangezien duurzame ontwikkeling bij ons begint, zijn 
onze medewerkers de belangrijkste ambassadeurs bij 
deze projecten en programma’s.

We zijn ervan overtuigd dat ieder van ons een verschil 
kan maken. Laten we er samen voor zorgen dat we 
deze unieke planeet vrijwaren en en een betere 
wereld creëren voor onze kinderen en toekomstige 
generaties.

Duurzaamheid
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BETTER LIFE
16 weken 

Solvay past zijn wereldwijd beleid 
van 14 weken zwangerschapsverlof 
aan tot 16 weken voor alle 
ouders en mede-ouders binnen 
de onderneming, ongeacht hun 
geslacht

50% 

vrouwen 
in hoger en middenmanagement

ZERO
Nul-ongevallenbeleid

RESOURCES

-30% 

industrieel afval zonder 
terugwinning

15% 

van Groepsomzet uit producten 
gebaseerd op hernieuwbare of 
gerecycleerde hulpbronnen door 
gebruik van circulaire economie

65% 

van Groepsomzet  
uit duurzame bedrijfsoplossingen

-25% 

zoetwaterinname

CLIMATE
-26% 

Broeikasgasemissies             
traject afstemmen op “minder 
dan 2°C temperatuurstijging” 
(Akkoord van Parijs) 

0% 

steenkool in 
elektriciteitsproductie waar 
hernieuwbare alternatieven 
bestaan

-30% 

druk op biodiversiteit 
op gebieden inzake 
klimaatverandering, verzuring van 
het land, watereutrofiëring en 
mariene ecotoxiciteit
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SOLVAY-
AANDELEN
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Slotkoers 31.12 

Hoogste koers 

Laagste koers

€ 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

103,30 €

111,45 €

82,26 €

2019

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
 
ISIN-code: BE0003470755 
Ticker: SOLB
Valuta: EUR 
Markt: Bruxelles
Komt in aanmerking voor een deferred settlement 
service en een PEA (aandelenspaarplan)
Belastingverdragen afgesloten met een paar landen

OTC-MARKTEN IN DE VORM VAN ADRS*
 
ISIN-code: BE0003470755 
Ticker: SOLVY 
Valuta: USD 
CUSIP-nummer: 834437303 
ADR-programma: gesponsord niveau 1
Sponsoring en administratie van ADRs: CITI

Solvay is opgenomen in de 

belangrijkste indexen:

 

Bel20, 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.

€ 8 MLD 
Marktkapitalisatie

105 876 416 
Aantal aandelen

PER 31 DECEMBER 
2019

EIGENDOM-
STRUCTUUR

Factsheet
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https://www.solvay.com/nl/investors/aandeelhouders-corner/aandelen-registratiediensten/veelgestelde-vragen


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 een verzoek 
tot overdracht van aandelen 
aan andeelhoudersdiensten

met uw financiële 
tussenpersoon

Aandelen op naam Gedematerialiseerde aandelen

Aandelen houden 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
alleen op verzoek aan 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

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

Aandelen blijven bij een financiële 
tussenpersoon, die ze beheert.

Solvay-aandelen
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GEDEMATERIALI-
SEERDE AANDELEN 
OMZETTEN IN 
AANDELEN OP 
NAAM

Vraag uw financiële 
tussenpersoon om ze over te 
dragen naar de geregistreerde 
Solvay-rekening bij Euroclear 
België. 

De Dienst Beheer van 
Aandelen op naam zal contact 
met u opnemen om de 
registratie van uw aandelen 
in het Solvay-register te 
bevestigen.

AANKOOP OF VERKOOP
VAN SOLVAY-AANDELEN 

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 bevatten: 

Solvay ISIN-code: BE0003470755

Transactietype: 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

VOORDELEN VAN AANDELEN OP NAAM

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

Aandelen op naam zijn niet onderworpen aan de heffing op effectenrekeningen

Gepersonaliseerde oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering wordt automatisch verzonden 

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

Automatische inschrijving op Solvay beleggingsclub & bijbehorend aanbod 

Gepersonaliseerde informatie in geval van speciale transacties, zoals bijvoorbeeld kapitaalverhogingen

CONTACT 
OPNEMEN
MET DE DIENST
AANDELEN OP 
NAAM

via email 
shareholders@solvay.com 

via de telefoon  
+32 2 639 6632

Bezoek de Aandeelhoudershoek en raadpleeg de meest gestelde 
vragen en de modelbrieven voor de overdracht van aandelen op naam of 
gedematerialiseerde aandelen.
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2020 KERNDATA 
VOOR AANDEEL-
HOUDERS

Slotdividend

Beslissing van de Raad van Bestuur 
25 februari 2020

Kennisgeving van de operatie met 
betrekking tot aandelen op naam, ten 
laatste 11 mei 2020

Goedkeuring door de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering

12 mei 2020

Citaat ex-dividend van 
18 mei 2020

Registratiedatum voor 
gedematerialiseerde aandelen 
19 mei 2020

Betaling 
20 mei 2020

EEN AANTREKKELIJK BELONINGSBELEID
VOOR AANDEELHOUDERS

Het beleid van Solvay bestaat erin waar mogelijk een verhoging van het dividend voor te stellen aan zijn 
aandeelhouders. Al meer dan 35 jaar is het dividend gestaag en onafgebroken gestegen.

Het jaarlijkse dividend wordt in twee termijnen uitbetaald:

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 AVA 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.

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

2,75 2,89 2,96 3,01 3,01
3,20 3,30

3,45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,753,60

3,75

Dividend
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AANDEELHOUDER 
ZIJN VAN 
SOLVAY
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Tijdige informatie
Om de clubleden up-to-date te houden met het 
laatste nieuws over de Groep, sturen we verschillende 
publicaties zoals: 

• Een aandelhoudersgids

• Infographics met betrekking tot de de resultaten

• Een jaarlijkse aandeelhoudersbrief

• Uitnodigingen voor speciale evenementen

Solvay beleggingsclub werd opgericht in 2014 en is gericht op particuliere beleggers die bijzonder 
geïnteresseerd zijn in het leven van de Groep en om haar leden een beter inzicht te geven over Solvay, haar 
businesses en haar activiteiten.

De Solvay-website www.solvay.com geeft toegang tot 
een breed scala van regelmatig bijgewerkte informatie 
over de Groep en haar activiteiten. Een specifiek 
gedeelte is gewijd aan particuliere investeerders en 
aandeelhouders en is beschikbaar in 3 talen. U vindt 
informatie over onze waardepropositie, hoe u uw
investering kunt beheren en nog veel meer.

Onder de verschillende functies heeft u directe 
toegang tot de aandelenkoers en een reeks 
waarderingstools, de evenementenkalender, 
persberichten, presentaties en webcasts.

Ik wil me graag aanmelden bij de Beleggingsclub
Registreer u bij op solvay.com, via de sectie ‘Aandeelhouders-
corner’ en ontvang automatisch het hele jaardoor:  

• uitnodigingen tot Solvay evenementen voor individuele 

beleggers 

• e-mails over de activiteiten van de Groep

• onze persberichten 

• kennisgeving over de publicatie van het jaarverslag

• onze webcasts en presentaties

OPEN VOOR IEDEREEN

Bezoek Solvays 
Aandeelhouders-
corner

Na het upgraden van de 
Aandeelhouderscorner om aan uw 
behoeften beter te voldoen, hebben we 
onze digitale aanbod ook uitgebreid naar 
meer webcasts en podcasts.

Over welke toekomstige onderwerpen zou 
u meer willen weten?

Geef uw feedback

Bezoek de evenementen- en presentatiekalender om 
onze toekomstige of nieuwste evenementen en onze 
publicaties te ontdekken. Als u alles rechtstreeks in 
uw mailbox wilt ontvangen, meld u dan aan bij de 
Beleggingsclub.

Abonneer u op Solvay-accounts op sociale netwerken 
om direct het laatste nieuws van de Groep te volgen:

LID WORDEN VAN DE BELEGGINGSCLUB

Aandeelhoudersdiensten

https://www.solvay.com/nl/investors/aandeelhouders-corner/aandeelhouder-zijn-van-solvay/publicaties
https://www.solvay.com/nl/investors/aandeelhouders-corner/aandeelhouder-zijn-van-solvay/publicaties
https://www.solvay.com/nl/investors/aandeelhouders-corner/aandeelhouder-zijn-van-solvay/evenementen-presentaties
https://www.solvay.com/nl/form/subscription-to-our-mailing-list
https://www.solvay.com/en/newsroom
https://www.solvay.com/nl/investors/aandeelhouders-corner/aandeelhouder-zijn-van-solvay/publicaties
https://www.facebook.com/solvaygroup/
https://medium.com/@SolvayGroup
https://www.instagram.com/solvaygroup/
https://twitter.com/solvaygroup
https://www.youtube.com/user/SolvayGroup
https://www.linkedin.com/company/solvay?originalSubdomain=fr
mailto:laetitia.vanminnenbruggen%40solvay.com?subject=
mailto:laetitia.vanminnenbruggen%40solvay.com?subject=webcast%20suggestion


Rue De Ransbeek, 310
1120 Brussel
België
+32 2 264 3025
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