Persbericht

Resultaat van Solvay’s aandeelhoudersvergaderingen
Brussel, 14 mei 2014 --- Solvay hield gisteren zijn Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergadering in zijn
hoofdzetel te Brussel, België.
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties van de Gewone aandeelhoudersvergadering goed. In het
bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,20 per aandeel goed voor het jaar 2013, ongewijzigd ten opzichte
van 2012. Na de voorschotbetaling op 23 januari 2014 van € 1,3333 bruto per aandeel, bedraagt het resterende
brutodividend € 1,8667 bruto per aandeel, te betalen op 20 mei 2014.
Tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering keurden de aandeelhouders alle resoluties goed behalve deze
die betrekking hebben op de vernieuwing van de bevoegdheden tot het inkopen van eigen aandelen.
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de video zijn beschikbaar op Solvay’s website,
Investors sectie:
http://www.solvay.com/nl/investors/shareholders-meeting/index.html

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waardescheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties
van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt
ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd
op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
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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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