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Brussel, 20 juli 2016 ---  Solvay neemt er akte van dat Solvac op 19 juli 2016 een melding bij de FSMA heeft 
ingediend om zijn deelname in het kapitaal van Solvay nv bekend te maken in overeenstemming met de Belgische 
marktregelgeving. Dit volgt op de kennisgeving door Solvay nv op 8 juli 2016 met betrekking tot de deelname van 
SSOM (Solvay Stock Option Management). 
 
Eerder deze maand, bereikte de deelname van SSOM in Solvay nv 2.631.626 aandelen en 559.374 aankoopopties, 
waarmee het boven de drempel van 3% uitkwam. 
 
De directe deelname van Solvac in Solvay nv blijft op 32.511.125 aandelen staan, wat neerkomt op 30,7% van de 
105.876.476 uitgegeven aandelen. 
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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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