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Resultaat van Solvay’s Algemene Aandeelhoudersvergadering 

 
 

Brussel, 9 mei 2017 ---  Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in zijn 
Corporate hoofdkwartier te Brussel. 
 
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van  
€ 3,45 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2016, een groei van 4,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Na de 
voorschotbetaling op 18 januari 2017 van € 1,32 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 2,13 
per aandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de herverkiezing en de benoeming van de 
bestuurders van de Raad goed, inclusief de herverkiezing van de heren Nicolas Boël en Jean-Pierre Clamadieu voor 
een periode van vier jaar tot mei 2021. Mevrouw Agnès Lemarchand werd benoemd als onafhankelijk bestuurder in 
de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Hiermee komt het aantal vrouwen in Solvay’s Raad van Bestuur 
op zes van in totaal 16 leden. 
 
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergadering zijn 
beschikbaar op Solvay’s website, onder de rubriek INVESTORS. 
 
 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en 
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en 
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn 
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn 
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit 
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-
programma. 
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