
Persbericht

Solvay kondigt vervroegde terugbetaling
van senior obligaties aan na
recordresultaten

Brussel, 5 augustus 2022 - voor opening van de beurs -- Solvay heeft besloten zo snel
mogelijk zijn restlooptijd-calloptie uit te oefenen op de €-senior obligaties 2022 1,625%,
ISIN BE6282459609 (uitstaand bedrag van €377,5 miljoen op een oorspronkelijk bedrag
van €750 miljoen). Die uitoefening zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen
en voorwaarden van het bijbehorende prospectus (zie de aankondiging).

Karim Hajjar, CFO van Solvay, licht toe: "Deze vervroegde aflossing, die volgt op een
nieuwe reeks recordresultaten, geeft ons de kans om onze balans verder te verbeteren.
Sinds 2019 hebben we de kasstroomgeneratie structureel verbeterd en de balans van
Solvay sterk gedeleveraged, en dit staat ons toe om turbulente tijden met vertrouwen
tegemoet te zien."

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven
verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van
toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en
onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren,
schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op
producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen,
terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en
innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige
resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in
dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich
voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk
afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk
te actualiseren of te herzien.
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https://www.bourse.lu/security/BE6282459609/231266
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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 21 000 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 2021 realiseerde het een netto-omzet van 10,1 miljard euro. Solvay staat genoteerd op
Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Media Relations Investor Relations

Nathalie van Ypersele
+32 478 20 10 62

Jodi Allen
+1 609 860 4608

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 29 97

Bisser Alexandrov
+32 2 264 3687

Valérie-Anne Barriat
+32 2 264 1622

investor.relations@solvay.com

Peter Boelaert
+32 479 309 159

media.relations@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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