Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te
Elsene (Brussel), rue des Champs Elysées 43
Ondernemingsnummer BE0423.898.710

Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de
kapitaalverhoging van SOLVAC
voor een maximumbedrag van EUR 451.929.248

Dit document moet samen worden gelezen met het Prospectus van
2 december 2015, waarin de voorwaarden van de kapitaalverhoging worden beschreven.
Het Prospectus is gratis ter beschikking gesteld van de beleggers op de maatschappelijke
zetel van SOLVAC.
Deze is eveneens beschikbaar op de website van SOLVAC (www.solvac.be) onder de
rubriek “Informatie over het aandeel”.

WAARSCHUWING
De verzending van het schrijven en het individueel inschrijvingsformulier is gebaseerde
op een staat van het aandeelhoudersregister van SOLVAC op datum van 30 november
2015, bij de sluiting van de markt.
Als u van 1 december tot en met 3 december 2015 aankoop- en/of verkooptransacties
betreffende aandelen van SOLVAC hebt uitgevoerd (op de beurs of onderhands), dan
kan het aantal voorkeurrechten dat u als aandeelhouder bezit en dat op het (de)
individueel inschrijvingsformulier(en) vermeld staat dat(die) u werd(en) bezorgd
verschillen van het aantal voorkeurrechten dat u werkelijk bezit naar aanleiding van de
uitgevoerde transacties. De voorkeurrechten die betrekking hebben op aandelen die van
1 december 2015 tot en met 3 december 2015 werden overgedragen, komen rechtmatig
toe aan de koper ervan, zelfs als de transactie nog niet werd afgewikkeld en dus nog niet
werd opgetekend in het aandeelhoudersregister van SOLVAC op het tijdstip waarop het
schrijven en het (de) individueel inschrijvingsformulier(en) werden verstuurd.
Gelieve inlichtingen in te winnen bij uw financiële tussenpersoon omtrent de precieze
datum van de overdracht/verwerving van uw aandelen op de markt van Euronext
Brussels.
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1. WELK INSCHRIJVINGSFORMULIER MOET IK GEBRUIKEN?
NATUURLIJKE PERSOON

ALGEMEEN GEVAL

ONVERDEELDHEID

FORMULIER A

FORMULIER B

RECHTSPERSOON

FORMULIER C

Formulier A moet worden
gebruikt door:

Formulier B moet worden
gebruikt door:

Formulier C moet worden
gebruikt door:



elke aandeelhouder die
alleen en in volle
eigendom aandelen van
SOLVAC bezit.



aandeelhouders die hun
aandelen van SOLVAC
in onverdeeldheid
bezitten, of





elke aandeelhouder
wiens aandelen zijn
opgesplitst in
vruchtgebruik en blote
eigendom, maar
waarvan de blote
eigendom toebehoort
aan één enkele
natuurlijke persoon1.



elke aandeelhouder met
een statuut van
goedgekeurde
rechtspersoon (of
gelijkgestelde).

aandeelhouders wiens
aandelen zijn opgesplitst
in vruchtgebruik en blote
eigendom1, maar
waarvan de blote
eigendom in
onverdeeldheid
toebehoort aan
meerdere personen .



elke belegger die nog
geen aandeelhouder is
en die aan de
aanbieding wenst deel
te nemen door de
verwerving van
voorkeurrechten en/of
scrips en Nieuwe
Aandelen in volle
eigendom of, in geval
van opsplitsing , alleen
in blote eigendom,
wenst te bezitten.



elke voorafgaandelijk
goedgekeurde
rechtspersoon (of
gelijkgestelde) die nog
geen aandeelhouder is
van SOLVAC en die aan
de aanbieding wenst deel
te nemen door de
verwerving van
voorkeurrechten en/of
scrips.



elke belegger die aan de
aanbieding wenst deel te
nemen door de
verwerving van
voorkeurrechten en/of
scrips om Nieuwe
Aandelen in
onverdeeldheid te
bezitten.

1

Als de eigendom op een aandeel van SOLVAC wordt opgesplitst in blote eigendom en
vruchtgebruik, is de blote eigenaar houder van het inschrijvingsrecht, tenzij anders is
overeengekomen. De nieuwe effecten komen hem in principe in volle eigendom toe.
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Als u al aandeelhouder van SOLVAC bent, is het verplicht om het (de) individuele
inschrijvingsformulier(en) dat (die) u per post (en in voorkomend geval per e-mail) ontvangt,
te gebruiken. Het individuele formulier is niet beschikbaar op de website van SOLVAC, noch
op een andere website. Als u per vergissing geen individue(e)l(e) formulier(en) hebt
ontvangen, neem dan contact op met SOLVAC (tel. +32 (0)2 639 66 36 – e-mail:
contact@solvac.be).
Als een aandeelhouder zowel aandelen van SOLVAC bezit zonder onverdeeldheid, als
aandelen in onverdeeldheid, ontvangt hij twee individuele formulieren, A en B. In dit geval
moet hij verplicht het individuele formulier A gebruiken voor zijn aandelen zonder
onverdeeldheid en het individuele formulier B voor zijn aandelen in onverdeeldheid.
Elke aandeelhouder die zijn individue(e)l(e) formulier(en) al heeft ingevuld en teruggestuurd
om in te schrijven op Nieuwe Aandelen en die op een later tijdstip wenst in te schrijven op
aanvullende Nieuwe Aandelen (nadat hij op de beurs of onderhands aanvullende
voorkeurrechten heeft verworven om deze tijdens de inschrijvingsperiode uit te oefenen ),
moet een nieuw niet-individueel inschrijvingsformulier A invullen dat beschikbaar is op de
website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of KBC SECURITIES (waarvan de adressen
onderaan deze toelichting worden vermeld).
Elke natuurlijke persoon die nog geen aandeelhouder is en die wenst in te schrijven op
Nieuwe Aandelen, kan een niet-individueel inschrijvingsformulier A of B downloaden op de
website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of KBC SECURITIES.
Elke rechtspersoon die nog geen aandeelhouder is en door de Raad van Bestuur van
SOLVAC werd goedgekeurd of vooraf werd goedgekeurd en die zich wenst in te schrijven op
Nieuwe Aandelen, kan een niet-individueel inschrijvingsformulier C downloaden dat
beschikbaar is op de website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of KBC SECURITIES.
2. WANNEER MOET IK MIJN INSCHRIJVINGSFORMULIER BETREFFENDE
VOORKEURRECHTEN (INSCHRIJVINGSFORMULIER DEEL 1) TERUGSTUREN?
Gelieve uw inschrijvingsformulier op te sturen zodat het uiterlijk op 15 december 2015 om 16
uur aankomt bij EUROCLEAR BELGIUM (bij voorkeur per e-mail met in bijlage een
gescande kopie van het ingevulde en ondertekende formulier, of eventueel per fax of per
post, in dit laatste geval door middel van de voorgedrukte enveloppe die bij uw
inschrijvingsformulier was gevoegd). De formulieren dienen uitsluitend en rechtstreeks te
worden verzonden naar:
EUROCLEAR BELGIUM
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel
fax: +32 (0)2 326.22.31
e-mail solvac@euroclear.com
Laattijdig ontvangen formulieren of formulieren die aan een andere persoon dan
EUROCLEAR BELGIUM zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen in het kader van
de aanbieding en niet-uitgeoefende rechten zullen automatisch worden verkocht in de vorm
van scrips.
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3. BESTAANDE AANDEELHOUDER
RUBRIEK 3.1.:

HOE BEPAAL IK HET AANTAL RECHTEN DAT IK KAN
GEBRUIKEN?

Op elk individueel formulier dat aan de bestaande aandeelhouder van SOLVAC is gericht,
staat in Kader 0 het aantal voorkeurrechten dat de aandeelhouder bezit op het tijdstip
waarop de aanbieding tot inschrijving wordt geopend, zoals blijkt uit de gegevens uit het
aandeelhoudersregister op datum van 30 november 2015.
Stap 1

Als u van 1 december 2015 tot en met 3 december 2015 aandelen met
voorkeurrecht hebt verworven of verkocht, vul dan Kader 1 in.

Stap 2

Als u tijdens de inschrijvingsperiode onderhands (buiten de beurs)
aanvullende rechten hebt verworven, vul dan Kader 2 in.

Stap 3

Als u tijdens de inschrijvingsperiode op de beurs aanvullende rechten hebt
verworven, vul dan Kader 3 in.

Kader 3

Bijvoorbeeld: u hebt 64 aanvullende rechten op de beurs verworven. Geef aan:

Ik heb sinds 4 december 2015, 64 voorkeurrechten op de beurs verworven via
mijn financiële tussenpersoon […]

Het is in het belang van de bestaande aandeelhouder die op de beurs rechten heeft
verworven om aan zijn financiële tussenpersoon te vragen na te gaan of de operatie op
volledige wijze (verkoop en aankoop) bij Euroclear Belgium, de houder van het
voorkeurrechtenregister, werd opgetekend binnen de daartoe voorziene termijn. In dit kader
is het belangrijk dat de financiële tussenpersoon over het SOLVAC-aandeelhoudersnummer
van zijn klant beschikt. Transacties waarbij de informatie betreffende één of twee van de
partijen foutief, onvolledig of laattijdig is, kunnen immers niet in aanmerking worden
genomen. Dergelijke overdrachten zijn niet tegenwerpbaar aan tegen SOLVAC.
Als u uw financiële tussenpersoon een aankooporder voor aanvullende rechten hebt
gegeven, maar als u nog geen bevestiging van de uitvoering van dit aankooporder hebt
gekregen, vul Kader 3 dan pas in als u bevestiging hebt ontvangen.
De verhandeling van de rechten op Euronext Brussels begint op 4 december 2015 en
voorheen zal eindigen op 15 december 2015 om 12u00.
Stap 4

Het totale aantal voorkeurrechten dat kan worden uitgeoefend om in te
schrijven op Nieuwe Aandelen moet in Kader 4 worden vermeld. Het komt
overeen met de som van de voorkeurrechten vermeld in Kaders 0, 1, 2 en
3.

Bijvoorbeeld: u bezit 100 voorkeurrechten vermeld in Kader 0 en u hebt 64 aanvullende
voorkeurrechten verworven die u hebt vermeld in Kader 3. U vult Kader 4 dan als volgt in:
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Kader 4

Dit brengt het totale aantal van mijn rechten (vermeld in Kaders 0 tot 3) op 164
voorkeurrechten, die mij het recht verlenen om op onherleidbare wijze in te
schrijven op Nieuwe Aandelen met een ratio van 2 Nieuwe Aandelen voor 5
voorkeurrechten.

Zelfs indien u Kaders 1 tot 3 niet hebt ingevuld, wordt u verzocht Kader 4 in te vullen. In dit
geval is het aantal te vermelden rechten in Kader 4 gelijk aan het aantal in Kader 0.
Opmerking: alleen verwerving- of overdrachtsoperaties betreffende voorkeurrechten die op
volledige wijze bij Euroclear Belgium werden opgetekend, zijn tegenstelbaar aan SOLVAC.
Als echter blijkt dat het aantal voorkeurrechten waarmee u wenst in te schrijven groter is dan
het aantal voorkeurrechten dat u geldig bezit (bijvoorbeeld ingevolge een rekenfout), wordt
de inschrijving op nieuwe aandelen slechts gewaarborgd voor het aantal voorkeurrechten
geldig in uw bezit. In voorkomend geval blijft u houder van de overtollige voorkeurrechten die
niet konden worden uitgeoefend en wordt de eventuele onterecht betaalde meerprijs van de
inschrijving u zo spoedig mogelijk terugbetaald.

RUBRIEK 3.2.:

HOE MOET IK HET INDIVIDUELE INSCHRIJVINGSFORMULIER
INVULLEN ALS IK (IN VOORKOMEND GEVAL GEDEELTELIJK)
IN DE KAPITAALVERHOGING WENS DEEL TE NEMEN?

Stappen 1 tot 4 Vul Kaders 1 tot 4 in conform de instructies uit Rubriek 3.1.
Stap 5

Vul Kader 5 van het inschrijvingsformulier in.

Kader 5

Bijvoorbeeld: als u 164 rechten bezit, geeft u het volgende aan:
x Ik verbind me onherroepelijk tot de inschrijving op 64 Nieuwe Aandelen, tegen de
prijs van 74 EUR per Nieuw Aandeel,door de uitoefening van 160 voorkeurrechten die
ik bezit, die recht geven op de dividenden die betaalbaar worden gesteld vanaf de
uitgifte, door inbreng van 64 keer de inschrijvingsprijs (74 EUR per aandeel), ofwel een
totaal van 4.736 EUR.
x Na afloop van deze inschrijving heb ik nog 4 overtollige rechten over.

Opmerking: na deze inschrijving blijven er 4 overtollige rechten over, die onvoldoende zijn
om in te schrijven op een aanvullend Nieuw Aandeel (aangezien de ratio 2 Nieuwe Aandelen
voor 5 uitgeoefende voorkeurrechten bedraagt).
De aandeelhouder kan kiezen om ze op de beurs, of onderhands, te verkopen of te wachten
op de automatische verkoop van deze overtollige rechten in de vorm van scrips na de
inschrijvingsperiode. U kunt tevens – op de beurs of onderhands – aanvullende
voorkeurrechten verwerven om op een of meerdere Nieuwe Aandelen te kunnen inschrijven
(zie Rubriek 3.1, stappen 2 en 3).
Gelieve eveneens op te merken dat het u vrijstaat om slechts een deel van uw
voorkeurrechten uit te oefenen.
Stap 6

In Kader 6 bevestigt u dat u opdracht hebt gegeven tot de storting van het
bedrag van de inschrijvingsprijs voor Nieuwe Aandelen.
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Stap 7

In voorkomend geval bevestigt u in Kader 7 dat u uw overtollige rechten op
de beurs hebt verkocht via uw financiële tussenpersoon2.

Stap 8

In Kader 8 geeft u aan of u in het kader van de kapitaalverhoging al dan
niet reeds een inschrijvingsformulier hebt ingevuld en verstuurd.

Stap 9

Dateer en onderteken het inschrijvingsformulier. Opgelet: als u het
formulier B invult, moet dit DOOR ALLE ONVERDEELDE EIGENAARS
worden ondertekend.

Stap 10

Stuur uw formulier naar EUROCLEAR BELGIUM, bij voorkeur per e-mail
(Solvac@euroclear.com) of per fax (+32 (0)2 326.22.31) of eventueel per
post, maar het dient verplicht ten laatste op 15 december 2015 om 16u00
te zijn ontvangen. Als u het formulier per post opstuurt, gelieve dan de
bijgevoegde voorgedrukte enveloppe te gebruiken.

RUBRIEK 3.3.:

HOE GA IK OVER TOT EEN NIEUWE INSCHRIJVING IN DE
KAPITAALVERHOGING?

Als u ten volle gebruik wenst te maken van de voorkeurrechten in uw bezit die in Kader 0 van
uw individueel formulier worden aangegeven en als u bovendien tijdens de
inschrijvingsperiode, op de beurs of onderhands, aanvullende rechten wenst te verwerven, is
het ten zeerste aanbevolen uw inschrijvingsformulier pas in te vullen zodra u deze
aanvullende rechten effectief hebt verworven.
Het is echter mogelijk dat u aanvullende voorkeurrechten verwerft nadat u uw individuele
inschrijvingsformulier(en) al hebt vervolledigd en naar EUROCLEAR BELGIUM hebt
verstuurd. In dit geval moet u een tweede, niet-geïndividualiseerd inschrijvingsformulier A, B
of C invullen, dat beschikbaar is op de website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of
KBC SECURITIES.
Gelieve bij het invullen van dit tweede formulier als volgt te werk te gaan.
Stap 1

Identificeer
uzelf
op
volledige
wijze
door
uw
aandeelhoudersnummer op te geven. Laat Kader 0 blanco.

SOLVAC-

Stappen 2-10

Volg de stappen die in Rubriek 3.2. worden omschreven, maar vermeld in
Kader 3 slechts de aanvullende voorkeurrechten die u hebt verworven en
die niet werden vermeld op het eerste inschrijvingsformulier dat u hebt
verstuurd. In Kader 4 noteert u het totaal aantal aanvullende
inschrijvingsrechten die u hebt verworven, evenals het totaal aantal
eventuele overtollige rechten die u niet hebt gebruikt of verkocht en die na
uw eerste inschrijving nog overblijven.

2

Belangrijke opmerking: gezien de transactiekosten op de beurs is het mogelijk aangewezen dat u uw rechten
niet zelf van de hand doet als het een beperkt aantal betreft. Het is mogelijk voordeliger te wachten op de
automatische verkoop van uw niet-uitgeoefende voorkeurrechten in de vorm van scrips op Euronext Brussels op
18 december 2015, samen met de ongebruikte rechten van overige aandeelhouders.
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RUBRIEK 3.4.:

MOET IK OOK EEN FORMULIER INVULLEN ZELFS INDIEN IK
NIET AAN DE AANBIEDING WIL DEELNEMEN? HOE KAN IK
MIJN RECHTEN VERKOPEN?

Ja. In dit geval oefent u geen enkel voorkeurrecht uit waarvan u houder bent. U kunt dus uw
rechten op de beurs verkopen via uw financiële tussenpersoon, of onderhands, of u kunt
wachten op de automatische verkoop van deze rechten in de vorm van scrips na de
inschrijvingsperiode (wetende dat de verkoopopbrengst van deze rechten u toekomt binnen
de in het Prospectus voorziene limieten, na aftrek van eventuele kosten. Deze opbrengst
wordt overgemaakt op de bankrekening waarop dividenden gewoonlijk worden gestort of, bij
gebrek aan een dergelijke rekening, op de rekening die u ons via een ondertekende
aanvraag vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart hebt opgegeven).
Gelieve bij het invullen van uw formulier als volgt te werk te gaan:
Vul Kaders 1 tot 4 in volgens de instructies uit Rubriek 3.1.

Stap 2

Vink het vakje in Kader 5 aan:

Kader 5

Stap 1

□

Ik wens me niet in te schrijven op Nieuwe Aandelen.

Stap 3

In voorkomend geval bevestigt u in Kader 7 dat u uw voorkeurrechten via
uw financiële tussenpersoon op de beurs hebt verkocht.

Stap 4

Dateer en onderteken het inschrijvingsformulier. Opgelet: als u het
formulier B invult, moet dit door ALLE ONVERDEELDE EIGENAARS
worden ondertekend.

Stap 6

Stuur uw formulier naar EUROCLEAR BELGIUM, bij voorkeur per e-mail
(solvac@euroclear.com) of per fax (+32 (0)2 326.22.31) of eventueel per
post, maar het dient verplicht ten laatste op 15 december 2015 om 16u00
te zijn ontvangen. Als u het formulier per post opstuurt, gelieve dan de
bijgevoegde voorgedrukte enveloppe te gebruiken.

Verkoop van rechten – Onderhands
De aandeelhouder die zijn voorkeurrechten buiten de beurs, onderhands, volledig of
gedeeltelijk overdraagt aan een derde, al dan niet een bestaande aandeelhouder, wordt
verzocht deze overdracht schriftelijk te melden aan EUROCLEAR BELGIUM.
Deze melding moet gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier van de persoon al
dan niet aandeelhouder die de rechten heeft verworven. Deze persoon moet Kader 2 van het
formulier invullen en het voor akkoord laten ondertekenen door de overdrager(s) (op straffe
van de niet-tegenwerpbaarheid van de overdracht).
Als de overnemer nog geen aandeelhouder is, dient hij zijn naam, voornaam,
geboortedatum, woonplaats en postadres, als dit verschillend is, evenals zijn
bankrekeningnummer te vermelden (zie Rubriek 4 hieronder). Als het een rechtspersoon (of
gelijkgestelde) betreft, dient de voorafgaande goedkeuring ervan door SOLVAC te worden
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nagegaan. Bij gebrek hieraan kan de overdracht niet in het voorkeurrechtenregister worden
opgetekend, waardoor deze nihil zou zijn.
Verkoop van rechten – Op de beurs
De voorkeurrechten kunnen eveneens worden verkocht op Euronext Brussels, van 4
december 2015 tot en met 15 december 2015 tot 12u00.
De aandeelhouder die rechten wenst overdragen, kan zijn gebruikelijke financiële
tussenpersoon (bank, beursvennootschap) zijn verkooporder voor de beurs geven. Hiertoe
dient hij zijn financiële tussenpersoon verplicht zijn houdersattest van SOLVAC-rechten voor
te leggen. Aandeelhouders ontvangen hun houdersattest per post (en in voorkomend geval
per e-mail). Dit attest is niet beschikbaar op de website van SOLVAC, noch op een andere
website. Als u per vergissing geen houdersattest hebt ontvangen, neem dan contact op met
SOLVAC (tel. +32 (0)2 639 66 36 – e-mail: contact@solvac.be).
Alleen overdrachten waarbij de overnemer en de overdrager geïdentificeerde natuurlijke
personen zijn of, in het geval van rechtspersonen (of gelijkgestelden), op voorhand zijn
goedgekeurd en alleen overdrachten die binnen de termijn worden doorgegeven, worden in
het voorkeurrechtenregister opgetekend.
Overdrachten waarbij de informatie betreffende één of twee van de partijen foutief,
onvolledig of laattijdig is, kunnen niet worden opgetekend. Dergelijke overdrachten zijn niet
tegenwerpbaar aan SOLVAC.
Het is dus in het belang van aandeelhouders die op de beurs voorkeurrechten hebben
verkocht of verworven om aan hun financiële tussenpersoon te vragen na te gaan of de
operatie op volledige wijze (verkoop en aankoop) bij EUROCLEAR BELGIUM, de houder
van het voorkeurrechtenregister, werd opgetekend binnen de daartoe voorziene termijn. In
dit kader is het belangrijk dat de financiële tussenpersoon in voorkomend geval over het
aandeelhoudersnummer van zijn klant beschikt.
Belangrijke opmerking: Gezien de transactiekosten op de beurs heeft u er belang bij om
uw rechten niet zelf te verkopen als het een beperkt aantal betreft. Het is mogelijk
voordeliger te wachten op de automatische verkoop van uw rechten in de vorm van scrips op
Euronext Brussels, samen met de ongebruikte rechten van de overige aandeelhouders, op
18 december 2015 (zie volgende paragraaf betreffende de verkoop van scrips).
Verkoop van rechten – Automatische verkoop in de vorm van scrips
Indien u de voorkeurrechten die u niet wenst uit te oefenen niet buiten of op de beurs
verkoopt, kunt u ook wachten op de automatische verkoop van deze rechten in de vorm van
scrips na de inschrijvingsperiode (zie onderstaande Rubriek 5 waarin de automatische
verkoopprocedure van scrips op Euronext Brussels wordt omschreven). De
verkoopopbrengst van deze rechten komt u toe, binnen de in het Prospectus voorziene
limieten, na aftrek van eventuele kosten. Deze opbrengst wordt overgemaakt op de
bankrekening waarop dividenden gewoonlijk worden gestort of, bij gebrek aan een dergelijke
rekening, op de rekening die u ons via een ondertekende aanvraag vergezeld van een kopie
van uw identiteitskaart hebt opgegeven, tenzij de opbrengst van de verkoop gelijk is aan nul.
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4. NIEUWE AANDEELHOUDER
RUBRIEK 4.1 NATUURLIJKE PERSOON
Gelieve een inschrijvingsformulier A op de website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of
KBC SECURITIES te downloaden. In geval van meerdere beleggers natuurlijke personen die
in onverdeeldheid op Nieuwe Aandelen wensen in te schrijven, download dan formulier B op
de website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS of KBC SECURITIES.
Gelieve bij het invullen van formulier A of B als volgt te werk te gaan.
Stap 1

Identificeer uzelf op volledige wijze.

Stap 2

Als u onderhands (buiten de beurs) voorkeurrechten hebt verworven, vul
dan Kader 2 in en let er op dat de overdrager voor akkoord ondertekent (op
straffe van niet-tegenwerpbaarheid van de overdracht aan SOLVAC).

Stappen 3-10

Volg de stappen conform de instructies uit Rubriek 3.2.

RUBRIEK 4.2: RECHTSPERSOON
In de statuten van SOLVAC wordt een voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur
opgelegd voor het bezit van aandelen door rechtspersonen (of gelijkgestelden). De
goedkeuring of voorafgaande goedkeuring namens de Raad van Bestuur van SOLVAC is
dus vereist alvorens op de beurs of onderhands voorkeurrechten te verwerven.
Het goedkeuringsbeleid dat sinds 12 oktober 2015 door de Raad van Bestuur wordt
toegepast, wordt omschreven in de nota met de titel ‘Versoepeling van de
goedkeuringsvoorwaarden voor Solvac-aandelen’, beschikbaar op de website van SOLVAC
(www.solvac.be/nl/goedkeuringsbeleid-page).
Download een inschrijvingsformulier C op de website van SOLVAC, BNP PARIBAS FORTIS
of KBC SECURITIES. Aan het formulier dient een kopie van de goedkeurings- of
voorafgaandelijk goedkeuringsbeslissing te worden toegevoegd.
Gelieve bij het invullen van dit formulier als volgt te werk te gaan.
Stap 1

Identificeer uzelf op volledige wijze.

Stap 2

Als u onderhands (buiten de beurs) voorkeurrechten hebt verworven, vul
dan Kader 2 in en laat de overdrager voor akkoord ondertekenen (op
straffe van niet-tegenwerpbaarheid van de overdracht tegen SOLVAC).

Stappen 3-10

Volg de stappen conform de instructies uit Rubriek 3.2.
SOLVAC behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een
inschrijvingsformulier dat in naam van en voor rekening van de
rechtspersoon werd ondertekend door een of meerdere personen die deze
rechtspersoon niet wettig kunnen vertegenwoordigen.
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5. INSCHRIJVING MET SCRIPS (INSCHRIJVINGSFORMULIER, DEEL 2)
Alle niet-uitgeoefende voorkeurrechten na de inschrijvingsperiode zullen in principe op 18
december 2015 op Euronext Brussels worden verhandeld en automatisch worden verkocht
tijdens één enkele veilingsprocedure georganiseerd door Euronext Brussels. 5 scrips zijn
vereist om in te schrijven op 2 Nieuwe Aandelen.
De inschrijvingsformulieren A, B en C omvatten een deel 2 dat moet worden ingevuld door
beleggers die scrips willen verwerven om zich in te schrijven op Nieuwe Aandelen in een
groter aantal dan wat hen is toegestaan volgens de voorkeurrechten die ze bezitten of
hebben verworven.
Belangrijke opmerking: als een groot aantal voorkeurrechten wordt uitgeoefend om in te
schrijven op Nieuwe Aandelen, is het mogelijk dat er slechts een klein aantal scrips wordt
verhandeld op Euronext Brussels, of zelfs dat deze veilingsprocedure niet plaatsvindt als het
aantal niet-uitgeoefende voorkeurrechten gelijk is aan nul. Het is dus raadzaam
voorkeurrechten te kopen zonder de veilingsprocedure van scrips af te wachten als u wenst
te delen in de kapitaalverhoging voor een groter aantal rechten dan wat u bezit.
Om deel te nemen aan de veilingsprocedure voor de verwerving van scrips, moet u contact
opnemen met uw financiële tussenpersoon, hem uw aankooporder voor scrips bevestigen en
hem, ten laatste op 18 december 2015 voor 14u30 deel 2 van het inschrijvingsformulier
betreffende scrips bezorgen.
Uw financiële tussenpersoon bezorgt deze documenten vervolgens aan EUROCLEAR
BELGIUM volgens de daartoe opgestelde procedure door EUROCLEAR BELGIUM.
Rechtspersonen (of gelijkgestelden) moeten voorafgaand worden erkend om scrips te
mogen kopen en op Nieuwe Aandelen te mogen inschrijven. Zo niet mogen ze de verworven
scrips niet uitoefenen en verliezen de scrips hun volledige waarde na afloop van de
veilingsprocedure. Er wordt geen enkele vergoeding uitgekeerd voor niet-uitgeoefende
scrips.
De orders betreffen noodzakelijkerwijze ratio’s van 5 scrips waarmee kan worden
ingeschreven op 2 Nieuwe Aandelen of op een meervoud van 2 Nieuwe Aandelen.
Bij het bepalen van het aantal scrips dat u wenst te verwerven, moet u geen rekening
houden met overtollige voorkeurrechten in uw bezit die u niet heeft kunnen uitoefenen tijdens
de inschrijvingsperiode (bijvoorbeeld omdat ze ontoereikend waren om op een Nieuw
Aandeel in te schrijven). Deze voorkeurrechten zullen in principe op 18 december 2015
immers automatisch worden verkocht in de vorm van scrips.
De veilingsprocedure zal plaatsvinden op 18 december 2015. Het orderboek zal vlak voor
14u30 worden afgesloten en de aankoopprijs voor scrips zal worden bepaald door Euronext
Brussels tijdens de fixing die zal plaatsvinden om 14u30 (de ‘Fixingprijs’).
Als het aantal aankooporders het aantal verkooporders overschrijdt, is het mogelijk dat u
geen scrips kunt aankopen of dat u niet het totaal aantal scrips waarvoor u een
aankooporder hebt geplaatst kunt verwerven. Tijdens de fixing van de scrips, zullen de
onderhandelingen onderworpen zijn aan de regels van Euronext Brussels (in
overeenstemming met de ‘Trading Manual’ en het ‘Rule Book’ van Euronext Brussels die op
de datum van de fixing van toepassing zijn), waarbij voorrang wordt verleend aan orders die
‘at market’ werden ingediend, (namelijk zonder prijsbeperking), in verband met
aankooporders die met prijsbeperking werden ingediend. Bovendien wordt rekening
gehouden met het precieze tijdstip van de invoer van de definitieve aankooporders in het
orderboek van Euronext Brussels vóór de fixing (volgens het principe ‘First In, First Serve’,
waarbij voorrang wordt verleend aan definitieve aankooporders die bij de opening op 18
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december 2015 of zo snel mogelijk nadien in het centraal orderboek van Euronext Brussels
werden ingevoerd).
Elke aankoop van scrips impliceert de onherroepelijke verbintenis om in te schrijven op het
maximale aantal Nieuwe Aandelen waarop kan worden ingeschreven met het aantal
verworven scrips, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen die herroepbaarheid
toestaan in een beperkt aantal gevallen. U bent er dus toe verplicht uw financiële
tussenpersoon uw zorgvuldig ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen, en dit ten laatste
op 18 december 2015 voor 14u30.

Contactgegevens:

SOLVAC
Rue des Champs Elysées 43
1050 BRUSSEL
telefoon: + 32 (0)2 639 66 36
fax: + 32 (0)2 639 66 31
e-mail: contact@solvac.be
www.solvac.be

BNP PARIBAS FORTIS
telefoon: +32 2 565 01 00
http://www.bnpparibasfortis.be\epargneretplacer
http://www.bnpparibasfortis.be\sparenenbeleggen

EUROCLEAR BELGIUM,
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel
Fax: +32 (0)2 326.22.31
e-mail: solvac@euroclear.com

KBC SECURITIES
telefoon: +32 800 92 020 (FR)
en +32 3 283 29 70 (NL)
www.kbc.be/corporateactions
www.bolero.be/fr/solvac
www.bolero.be/nl/solvac
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