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Solvay lanceert aandelenplan voor
werknemers
Het nieuwe initiatief wil werknemers binden aan het bedrijf en zijn
prestaties door een korting van 10% op aandelen aan te bieden

Brussel, 10 december 2021

Solvay kondigt de lancering aan van zijn eerste aandelenplan voor werknemers, dat het mogelijk
maakt om aandelen van de onderneming te kopen met een korting van 10%. Het plan is voor
Solvay-werknemers over de hele wereld, ongeacht hun woonplaats en salarisniveau. Bovendien
zullen de deelnemers aan het programma na een periode van twee jaar één gratis aandeel krijgen
voor elke drie aandelen die ze bezitten.

"Bij Solvay vinden we onze werknemers belangrijk en willen we dus dat ze aandeelhouder worden,
met alle privileges van stemrecht en dividenden," zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Ons doel is
het succes van Solvay te verdiepen en te versnellen door duizenden werknemers te mobiliseren. Ze
kunnen als ondernemers en eigenaars optreden, hun perspectieven verruimen en alle kansen
grijpen om de transformatie van de Groep te stimuleren en superieure, verantwoorde en duurzame
waarde te creëren."

Het nieuwe aandelenplan van Solvay is historisch voor de onderneming en haar werknemers — het
eerste in zijn soort sinds de beursgang van de onderneming in 1967. Het zal naar verwachting in de
tweede helft van 2022 worden ingevoerd met een maximum van 250.000 aandelen.
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About Solvay

Solvay is a science company whose technologies bring benefits to many aspects of daily life. With
more than 23,000 employees in 64 countries, Solvay bonds people, ideas and elements to reinvent
progress. The Group seeks to create sustainable shared value for all, notably through its Solvay One
Planet roadmap crafted around three pillars: protecting the climate, preserving resources and
fostering a better life. The Group’s innovative solutions contribute to safer, cleaner, and more
sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart
devices, health care applications, water and air purification systems. Founded in 1863, Solvay today
ranks among the world’s top three companies for the vast majority of its activities and delivered net
sales of €9 billion in 2020. Solvay is listed on Euronext Brussels and Paris (SOLB). Learn more at
www.solvay.com.
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Ce communiqué de presse est également disponible en français.
This press release is also available in English.
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