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Einde van het proces van dematerialisatie van aandelen: 
verkoop van Solvay aandelen aan toonder op de markt 

 

 
Brussel, België, 17 juni 2015 --- Volgens de geldende wetgeving (artikel 11, § 1 van de Belgische wet van  
14 december 2005, zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013), is Solvay gehouden nog uitstaande Solvay-
aandelen aan toonder (niet gedematerialiseerde aandelen) te verkopen op de markt. Op dit moment werden  
33 099 aandelen (ISIN code: BE 0003470755), die samen 0,04% van het totale kapitaal vertegenwoordigen, nog niet 
omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam. 

  
Houders van zulke nog niet gedematerialiseerde aandelen aan toonder kunnen de omzetting van hun aandelen nog 
aanvragen tot uiterlijk 17 juli 2015. Hiervoor dient men deze aandelen enkel mee te nemen naar een agentschap 
van BNP Paribas Fortis in België. Alle overblijvende aandelen aan toonder zullen door Solvay worden verkocht op 
Euronext Brussel, en dit binnen de drie maanden volgende op 17 juni 2015. Na aftrek van de kosten, zal de 
opbrengst van deze verkoop gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas van België, waar houders 
vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2024 voor hun aandelen aan toonder vergoed kunnen worden, na aftrek van 
de wettelijke boetes. 
 
Het dematerialisatieproces heeft geen impact op het kapitaal van Solvay nv, dat door 84 701 133 aandelen 
vertegenwoordigd blijft. 
 

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende 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 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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