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Resultaat van Solvay’s Algemene Aandeelhoudersvergadering 
 
 
 

Brussel, 10 mei 2016 --- Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in The 
Square, Brussels Meeting Center. 
 
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van    
€ 3,30 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2015, een groei van 3.3% ten opzichte van 2014*. Na de 
voorschotbetaling op 21 januari 2016 van € 1,36 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend  
€ 1,94 per aandeel, te betalen op 17 mei 2016. 
 
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergadering zijn 
beschikbaar op Solvay’s website, bij de rubriek Investors. 
 
 
* Historisch dividend in 2014 was € 3.40 bruto per aandeel of € 3,20, na aanpassing met een factor van 0,9398 na Solvay’s 
kapitaalverhoging  die werd afgerond op 21 december 2015. 
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Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie 
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie 
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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