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Markeer uw kalender voor de 
financiële evenementen van 
Solvay in 2021 
 

Brussel, 15 december 2020, 08:30 CET - Solvay publiceert vandaag zijn financiële kalender voor                           
2021 en nodigt de financiële gemeenschap uit om hun kalender dienovereenkomstig te markeren.  

 
De data voor de “quiet periods” zullen tijdig worden aangekondigd. 

Wij nodigen u uit om u te registreren om meldingen van evenementen te ontvangen. 

 

Recente webcasts en presentaties 

● Resultaten 9 maanden (5 november) 
● Solvay ESG webinar (2 october) 

 

Voor meer informatie: www.solvay.com/en/investors 
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Evenement  Datum 

Resultaten voor het jaar 2020  24 februari 2021 

Resultaten eerste kwartaal 2021  5 mei 2021 

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  11 mei 2021 

Resultaten eerste halfjaar 2021  29 juli 2021 

Resultaten eerste negen maanden 2021  28 october  2021 

https://www.solvay.com/en/form/subscription-to-our-mailing-list
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/webcasts-podcasts-presentations
https://www.solvay.com/en/investors/toward-sustainable-investing-esg-information
https://www.solvay.com/en/investors
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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. 

 

 

Volg ons op Twitter @SolvayGroup  

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