
 

 

 

 

 

Deze aankondiging vormt geen uitnodiging om deel te nemen aan de aanbiedingen tot terugkoop in contanten van de in dit document 

vermelde obligaties (de "Obligaties", en dergelijke aanbiedingen, de "Aanbiedingen") in enig rechtsgebied waar, of aan enige persoon aan 

wie of tegenover wie, het krachtens de toepasselijke effectenwetgeving onwettig is om een dergelijke uitnodiging te doen of dat dergelijke 

deelneming zou plaatsvinden. De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde rechtsgebieden bij wet beperkt zijn. 

De mededeling van deze aankondiging en alle andere documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingen wordt niet gedaan, 

en dergelijke documenten en/of materialen werden niet goedgekeurd, door een bevoegde persoon in de zin van sectie 21 van de Financial 

Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd. Bijgevolg worden dergelijke documenten en/of materialen niet verspreid onder, noch 

doorgegeven aan, het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk. De mededeling van de documenten en/of materialen als een financiële 

promotie, wordt enkel gedaan aan personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de definitie van beleggingsdeskundigen 

(investment professionals, zoals gedefinieerd in artikel 19(5), van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 

2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order")), of aan personen die vallen onder artikel 43(2), van de Financial Promotion Order 

of enige andere personen aan wie het anders rechtsgeldig kan worden gedaan onder de Financial Promotion Order (samen de “Relevante 

Personen” genoemd). De Aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor Relevante Personen en de in deze aankondiging bedoelde transacties 

zullen alleen beschikbaar zijn voor, of uitsluitend worden verricht met, Relevante Personen, en deze aankondiging en alle andere 

documenten en/of materialen die in het kader van de Aanbiedingen werden opgesteld, mogen niet worden gebruikt of opgevolgd door 

andere personen dan Relevante Personen. 

De Aanbiedingen worden niet rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan aan het publiek in België. Noch deze aankondiging, noch andere 

documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingen zijn of zullen worden voorgelegd ter goedkeuring of erkenning aan de 

Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Market Authority) en de Aanbiedingen mogen bijgevolg 

niet in België worden gedaan door middel van een openbaar bod, zoals gedefinieerd in de artikelen 3, § 1,1° en 6 van de Belgische Wet van 

1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de "Belgische Overnamewet"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.  

Dienovereenkomstig mogen de Aanbiedingen niet worden geadverteerd aan en zullen zij niet worden gedaan aan, en zijn noch zullen deze 

aankondiging of enige andere documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingen (met inbegrip van enig memorandum, enige 

informatiecirculaire, brochure of gelijkaardige document) rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid of ter beschikking worden 

gesteld aan, enige persoon in België andere dan "gekwalificeerde beleggers" zoals bedoeld in artikel 6, § 3 van de Belgische Overnamewet 

en zoals gedefinieerd in artikel 10 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 

toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), die voor eigen 

rekening handelen. Voor wat België betreft, werd deze aankondiging enkel uitgegeven voor persoonlijk gebruik door de bovenvermelde 

gekwalificeerde beleggers en uitsluitend ten behoeve van de Aanbiedingen. Dienovereenkomstig mag de informatie in deze aankondiging 

niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan andere personen in België worden bekendgemaakt. 

https://dl.bourse.lu/dl?v=ADyMFy5zxNFitbuuk6wDBjvIuVSxL3UjLsVi7mZkXY9N0ssszCs7PCpSPaccuja80dsQkaRVNKY8XQXY5QcFyuyMNNei3MmH51LrGX088+k+wtqAmCyRAtREjSsDKjQMQU86yWI7zfGXrRT+BsB6kQ==
https://dl.bourse.lu/dl?v=ADyMFy5zxNFitbuuk6wDBjvIuVSxL3UjLsVi7mZkXY9N0ssszCs7PCpSPaccuja80dsQkaRVNKY8XQXY5QcFyuyMNNei3MmH51LrGX088+k+wtqAmCyRAtREjSsDKjQMQU86yWI7zfGXrRT+BsB6kQ==


 

De Aanbiedingen worden niet rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan aan het publiek in de Republiek Frankrijk ("Frankrijk"). Noch deze 

aankondiging, noch andere documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingen zijn of zullen onder het publiek in Frankrijk 

worden verspreid en enkel (i) verleners van beleggingsdiensten met betrekking tot het portefeuillebeheer voor rekening van derden 

(personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) en/of (ii) gekwalificeerde beleggers 

(investisseurs qualifiés), andere dan natuurlijke personen, die voor eigen rekening handelen, waarbij al deze termen te begrijpen zijn 

volgens de definities in en overeenkomstig de artikelen L.411- 1, L.411-2 en D.411-1 van de Franse Code Monétaire et Financier, mogen aan 

deze Aanbieding deelnemen. Deze aankondiging en elk ander document of materiaal met betrekking tot de Aanbiedingen zijn en worden 

niet ter goedkeuring voorgelegd aan of erkend door de Autorité des marchés financiers. 

Noch de Aanbiedingen, noch deze aankondiging of enig ander document of materiaal met betrekking tot de Aanbiedingen is of zal worden 

voorgelegd aan de goedkeuringsprocedure van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"). De Aanbiedingen worden 

in de Republiek Italië gedaan als vrijgestelde aanbiedingen overeenkomstig artikel 101-bis, paragraaf 3-bis, van het Wetgevend Decreet Nr. 

58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Financial Services Act") en artikel 35-bis, paragraaf 4, van CONSOB Verordening Nr. 11971 van 

14 mei 1999, zoals gewijzigd. Houders van Obligaties of uiteindelijke eigenaars van de Obligaties, kunnen een gedeelte van of al hun 

Obligaties ingevolge de Aanbiedingen aanbieden via gemachtigde personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële 

tussenpersonen die gemachtigd zijn om dergelijke activiteiten in Italië uit te oefenen overeenkomstig de Financial Services Act, CONSOB 

Verordening Nr. 16190 van 29 oktober 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wetgevend Decreet Nr. 385 van 1 september 1993, zoals 

gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving of met voorschriften die door CONSOB of een andere 

Italiaanse autoriteit worden opgelegd. Elke tussenpersoon dient zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake 

informatieverplichtingen tegenover zijn klanten in verband met de Obligaties of de Aanbiedingen. 

Noch deze aankondiging noch de elektronische transmissie ervan vormt een aanbod tot aankoop of een verzoek tot het verkopen van 

Obligaties (en aanbiedingen tot aankoop van Obligaties overeenkomstig de Aanbiedingen zullen niet worden aanvaard van houders van 

Obligaties) in enige omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. 

 

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 de 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 SA (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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