Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310
Ondernemingsnummer BE0403.091.220

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe
Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY

Dit document moet samen worden gelezen met het Prospectus van 2 december 2015
waarin de voorwaarden van de kapitaalverhoging worden beschreven.
De verspreiding en het gebruik van dit document is verboden in bepaalde andere landen
dan België en Frankrijk, zoals vermeld aan het einde van dit document.
Behoudens de regels inzake financieel recht die gelden in bepaalde andere landen dan
België en Frankrijk, is het Prospectus gratis ter beschikking gesteld van beleggers:
-

op de maatschappelijke zetel van Solvay en op zijn website www.solvay.com, en op
de website van BNP PARIBAS FORTIS: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen;
en
-

op verzoek, bij BNP PARIBAS FORTIS, op +32 (0) 2 565 01 00.

WAARSCHUWING
De verzending van het schrijven en het individuele inschrijvingsformulier is gebaseerd op
een afschrift van het register van de houders van aandelen op naam van SOLVAY op
datum van 30 november 2015 bij de sluiting van de markt.
Deze documenten gelden alleen voor aandelen op naam. Voor gedematerialiseerde
aandelen (op een effectenrekening) dient u contact op te nemen met uw financiële
tussenpersoon.
Als u van 1 december tot en met 3 december 2015 onderhands aankoop- en/of
verkooptransacties betreffende aandelen op naam van SOLVAY hebt uitgevoerd, of
aandelen op naam hebt omgezet in gedematerialiseerde aandelen, of
gedematerialiseerde aandelen hebt omgezet in aandelen op naam, dan kan het aantal
voorkeurrechten dat u als houder van aandelen op naam bezit en dat op het (de)
individuele inschrijvingsformulier(en) vermeld staat dat (die) u werd(en) bezorgd
verschillen van het aantal voorkeurrechten dat u als houder van aandelen op naam
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werkelijk bezit naar aanleiding van de uitgevoerde transacties. De voorkeurrechten bij de
huidige kapitaalverhoging die betrekking hebben op aandelen die van 1 december 2015
tot en met 3 december 2015 werden verkocht, komen rechtmatig toe aan de koper ervan,
zelfs als de transactie op het tijdstip waarop dit schrijven werd verstuurd, nog niet werd
afgewikkeld en dus nog niet (voor wat betreft de houders van aandelen op naam) werd
opgetekend in het aandeelhoudersregister van SOLVAY.
De Nieuwe Aandelen waarop via de formulieren wordt ingeschreven, zijn aandelen op
naam, maar kunnen in overeenstemming met de statuten worden omgezet in
gedematerialiseerde aandelen.
Indien de voorkeurrechten uiterlijk op de laatste dag van de inschrijvingsperiode niet zijn
uitgeoefend, zullen deze voorkeurrechten worden verkocht in de vorm van scrips. De
houders van rechten zullen, evenredig met hun belang, een deel van de
verkoopopbrengst van de scrips ontvangen, binnen de door het Prospectus voorziene
limieten.

1.

WELK INSCHRIJVINGSFORMULIER MOET IK GEBRUIKEN?
ALGEMEEN GEVAL

ONVERDEELDHEID

FORMULIER A

FORMULIER B

Formulier A moet worden gebruikt door:

Formulier B moet worden gebruikt door:



elke aandeelhouder (natuurlijke persoon
of rechtspersoon) die alleen en in volle
eigendom aandelen op naam van
SOLVAY bezit;



aandeelhouders (natuurlijke personen of
rechtspersonen) die hun aandelen op
naam van SOLVAY in onverdeeldheid
bezitten;



elke aandeelhouder (natuurlijke persoon
of rechtspersoon) wiens aandelen op
naam zijn opgesplitst in vruchtgebruik en
blote eigendom, maar waarvan de blote
eigendom toebehoort aan één enkele
natuurlijke persoon of rechtspersoon1;





aandeelhouders (natuurlijke personen of
rechtspersonen) wiens aandelen op
naam zijn opgesplitst in vruchtgebruik en
blote eigendom1, maar waarvan de blote
eigendom in onverdeeldheid toebehoort
aan meerdere natuurlijke personen of
rechtspersonen;

elke belegger (natuurlijke persoon of
rechtspersoon) die nog geen
aandeelhouder is en die aan de
aanbieding wenst deel te nemen door de
verwerving van voorkeurrechten en
Nieuwe Aandelen in volle eigendom of,
in geval van opsplitsing, alleen in blote



elke belegger (natuurlijke personen of
rechtspersonen) die in onverdeeldheid
aan de aanbieding wenst deel te nemen
door de verwerving van voorkeurrechten
op naam.

1

Als het eigendomsrecht op een aandeel van SOLVAY 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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eigendom, wenst te bezitten.

Als u al houder van aandelen op naam van SOLVAY 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
SOLVAY, noch op een andere website. Als u per vergissing geen individue(e)l(e)
formulier(en) hebt ontvangen, neem dan contact op met SOLVAY (tel. +32 (0)2 639 66 36 –
e-mail: shareholders@solvay.com).
Als een aandeelhouder zowel houder is van aandelen op naam als van gedematerialiseerde
aandelen, moeten op het (de) individuele formulier(en) alleen de aandelen op naam in
aanmerking worden genomen, en niet de gedematerialiseerde aandelen. Wat uw eventuele
gedematerialiseerde aandelen betreft, dient u contact op te nemen met uw financiële
tussenpersoon.
Als een aandeelhouder zowel aandelen op naam van SOLVAY 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 onderhands bijkomende voorkeurrechten op naam
heeft verworven om deze tijdens de inschrijvingsperiode uit te oefenen), moet een nieuw
inschrijvingsformulier A of niet-individueel inschrijvingsformulier B (al naargelang het geval)
invullen dat beschikbaar is op de website van SOLVAY en van BNP PARIBAS FORTIS.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die nog geen aandeelhouder is en die wenst in te
schrijven op Nieuwe Aandelen, kan een inschrijvingsformulier A of een niet-individueel
inschrijvingsformulier B (al naargelang het geval) downloaden op de website van SOLVAY
en BNP PARIBAS FORTIS.
2.

WANNEER MOET IK MIJN INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUGSTUREN?

Gelieve uw inschrijvingsformulier op te sturen zodat het uiterlijk op 15 december 2015 om 16
uur aankomt bij EUROCLEAR BELGIUM ter attentie van Peter Leekens (bij voorkeur per email met als 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 of anders naar onderstaand adres), uitsluitend
ter attentie van:
EUROCLEAR BELGIUM – ISSUER SERVICES
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel
Fax: +32 (0)2 326.22.31
E-mail: solvay@euroclear.com
Gelieve in elk geval op te merken dat (i) voor een aanvraag voor de verkoop van
voorkeurrechten op naam via Kader 7 van uw formulier, het formulier op 14 december 2015
om 12u00 moet zijn ontvangen en (ii) in geval van een aanvraag voor de overboeking van
voorkeurrechten op naam via Kader 7 van uw formulier, het formulier op 13 december 2015
om 12u00 moet zijn ontvangen.
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Laattijdig ontvangen formulieren worden niet in aanmerking genomen in het kader van de
aanbieding en niet-uitgeoefende rechten zullen automatisch worden verkocht in de vorm van
scrips.
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 SOLVAY is gericht,
staat in Kader 0 het aantal voorkeurrechten dat de aandeelhouder op naam bezit op het
tijdstip waarop de aanbieding tot inschrijving wordt geopend, zoals blijkt uit de gegevens uit
het register van de aandeelhouders op naam op datum van 30 november 2015.
Stap 1

Als u van 1 december 2015 tot en met 3 december 2015 aandelen op
naam
hebt
omgezet
in
gedematerialiseerde
aandelen,
of
gedematerialiseerde aandelen hebt omgezet in aandelen op naam, vul dan
Kader 1 in.

Stap 2

Als u van 1 december 2015 tot en met 3 december 2015 aandelen op
naam met voorkeurrecht hebt verworven of verkocht, vul dan Kader 2 in.

Stap 3

Als u tijdens de inschrijvingsperiode aanvullende voorkeurrechten op naam
onderhands hebt verworven of verkocht, vul dan Kader 3 in.

De verhandeling van de voorkeurrechten op Euronext Brussels en Euronext Paris begint op
4 december 2015 en voorheen zal eindigen op 15 december 2015. In elk geval wordt de
aandacht van de aandeelhouders gevestigd op de indieningstermijnen van de formulieren
waarnaar wordt verwezen in deze toelichting.
Stap 4

Het totale aantal voorkeurrechten op naam 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.

Kader 4

Bijvoorbeeld: u bezit 100 voorkeurrechten vermeld in Kader 0 en u hebt 66 aanvullende
voorkeurrechten verworven die u hebt vermeld in Kader 3. U vult Kader 4 dan als volgt in:
Dit brengt het totale aantal voorkeurrechten op naam [van de ondergetekende(n)]
(vermeld in Kader 0 tot 3) op 166 voorkeurrechten op naam, die het recht verlenen
om op onherleidbare wijze in te schrijven op Nieuwe Aandelen met een ratio van
een Nieuw Aandeel voor vier bestaande aandelen.

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 voorkeurrechten in Kader 4 gelijk aan het aantal in Kader 0.
Opmerking: alleen aankoop- of verkooptransacties betreffende voorkeurrechten op naam die
uiterlijk op 15 december 2015 om 16u00 op volledige wijze bij Euroclear Belgium werden
opgetekend, zijn tegenstelbaar aan SOLVAY. 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 resterende voorkeurrechten die niet konden worden uitgeoefend en wordt de
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eventuele onterecht betaalde meerprijs van de inschrijving u zo spoedig mogelijk
terugbetaald.
RUBRIEK 3.2.:

HOE MOET IK HET INDIVIDUELE INSCHRIJVINGSFORMULIER
A OF B 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 166 rechten bezit, geeft u het volgende aan:
[De ondergetekende(n)] verbind(t)(en) zich onherroepelijk tot de inschrijving op 41 Nieuwe
Aandelen op naam, tegen de prijs van 70,83 EUR per Nieuw Aandeel op naam, door de
uitoefening van 164 voorkeurrechten die [hij/zij] bezit(ten), door inbreng van 41 keer de
inschrijvingsprijs (70,83 EUR per aandeel), ofwel een totaal van 2.904,03 EUR.

□ Na deze inschrijving houd(t)(en) [de ondergetekende(n)] nog 2 voorkeurrechten op naam
over.

□ [De ondergetekende(n)] wens(t)(en) niet in te schrijven op Nieuwe Aandelen op naam.
Opmerking: na deze inschrijving blijven er 2 overtollige rechten op naam over, die
onvoldoende zijn om in te schrijven op een aanvullend Nieuw Aandeel (aangezien de ratio
een Nieuw Aandeel voor vier uitgeoefende rechten bedraagt); de aandeelhouder kan kiezen
om ze op de beurs te verkopen (na de omzetting in gedematerialiseerde rechten te hebben
aangevraagd – zie hierna), of om ze onderhands te verkopen, of te wachten op de
automatische verkoop van deze rechten in de vorm van scrips na de inschrijvingsperiode
(wetende dat de verkoopopbrengst van deze rechten aan hem toekomt, binnen de in het
Prospectus voorziene limieten en na aftrek van eventuele kosten, en dat 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 eveneens op te merken dat het u vrijstaat om slechts een deel van uw
inschrijvingsrechten uit te oefenen.
Stap 6

In Kader 6 bevestigt u dat u opdracht hebt gegeven tot de storting van het
bedrag van de inschrijvingsprijs op het inschrijvingsformulier.

Stap 7

In voorkomend geval bevestigt u in Kader 7 dat u verzoekt om (i) de
verkoop van uw overtollige rechten op naam op de beurs of (ii) de
overboeking van uw overtollige rechten op naam naar een door u
opgegeven effectenrekening, en bijgevolg hun dematerialisatie.
De inschrijvingsformulieren waarnaar in deze toelichting wordt verwezen,
hebben niet langer betrekking op deze verkochte of overgeboekte
voorkeurrechten op naam.

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.
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Stap 9

Dateer en onderteken het inschrijvingsformulier. Opgelet: als u het
formulier B invult, moet dit DOOR ALLE MEDE-EIGENAARS VAN DE
ONVERDEELDHEID worden ondertekend.

Stap 10

Behoudens de specifieke termijnen die worden vermeld in de twee
onderstaande alinea's, dient u uw formulier naar EUROCLEAR BELGIUM
te sturen, bij voorkeur per e-mail (solvay@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, of het formulier op te sturen naar volgend adres: EUROCLEAR
BELGIUM – ISSUER SERVICES, Koning Albert II-laan, 1, B-1210 Brussel.
Indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot verkoop van uw
voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 14
december 2015 om 12u00 zijn ontvangen.
Indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot overboeking van
uw voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 13
december 2015 om 12u00 zijn ontvangen.

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 op naam in uw bezit die in
Kader 0 van uw individueel formulier worden aangegeven en als u bovendien tijdens de
inschrijvingsperiode 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 op naam verwerft nadat u uw
individuele inschrijvingsformulier(en) al hebt vervolledigd en naar EUROCLEAR BELGIUM
hebt verstuurd. In dit geval moet u een tweede, niet-geindividualiseerd inschrijvingsformulier
A of niet-individueel inschrijvingsformulier B (al naargelang het geval) invullen, dat
beschikbaar is op de website van SOLVAY en BNP PARIBAS FORTIS.
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.

Stappen 2-10

Volg de stappen die in Rubriek 3.2. worden omschreven, maar vermeld in
Kader 3 slechts de aanvullende voorkeurrechten op naam die u hebt
verworven en die niet werden vermeld op het eerste inschrijvingsformulier
dat u hebt verstuurd.

RUBRIEK 3.4.:

SOLVAY-

MOET IK OOK EEN FORMULIER INVULLEN ZELFS INDIEN IK
NIET AAN DE AANBIEDING WIL DEELNEMEN (MET MIJN
AANDELEN
OP
NAAM)?
HOE
KAN
IK
MIJN
VOORKEURRECHTEN OP NAAM VERKOPEN?
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Ja. In dit geval oefent u geen enkel voorkeurrecht op naam uit waarvan u houder bent. U
kunt dus uw rechten op de beurs verkopen via uw financiële tussenpersoon (na aanvraag tot
omzetting ervan in gedematerialiseerde rechten– zie hierna), deze op de beurs verkopen via
BNP PARIBAS FORTIS (zie hierna) 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 en 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:
Stap 1

Vul Kaders 1 tot 4 in volgens de instructies uit Rubriek 3.1.

Kader 5

Stap 2 Vink het vakje in Kader 5 aan:

Stap 3

□

[De ondergetekende(n)] wens(t)(en) niet in te schrijven op Nieuwe Aandelen op

naam.

In voorkomend geval bevestigt u in Kader 7 dat u verzoekt om uw
overtollige voorkeurrechten op naam te verkopen of over te boeken.
De inschrijvingsformulieren waarnaar in deze toelichting wordt verwezen,
hebben niet langer betrekking op deze gedematerialiseerde rechten.

Stap 4

Dateer en onderteken het inschrijvingsformulier. Opgelet: als u het
formulier B invult, moet dit DOOR ALLE MEDE-EIGENAARS VAN DE
ONVERDEELDHEID worden ondertekend.

Stap 6

Behoudens de specifieke termijnen die worden vermeld in de twee
onderstaande alinea's, dient u uw formulier naar EUROCLEAR BELGIUM
te sturen, bij voorkeur per e-mail (solvay@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, of door het formulier op te sturen naar volgend adres:
EUROCLEAR BELGIUM – ISSUER SERVICES, Koning Albert II-laan, 1,
B-1210 Brussel.
Indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot verkoop van uw
voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 14
december 2015 om 12u00 zijn ontvangen.
Indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot overboeking van
uw voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 13
december 2015 om 12u00 zijn ontvangen.

Verkoop van voorkeurrechten – Onderhands
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De aandeelhouder die zijn voorkeurrechten op naam 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 3 van
het formulier invullen en het voor akkoord laten ondertekenen door de overdrager (op straffe
van de niet-tegenwerpbaarheid van de overdracht).
Als de overnemer nog geen houder van aandelen op naam is, dient hij zijn naam, voornaam,
geboortedatum, woonplaats en postadres (als dit verschillend is) of, in voorkomend geval zijn
bedrijfsnaam en het adres van zijn maatschappelijke zetel, evenals zijn
bankrekeningnummer te vermelden (zie Rubriek 4 hierna).
Verkoop van voorkeurrechten – Op de beurs
De voorkeurrechten op naam kunnen eveneens worden verkocht op Euronext Brussel en
Euronext Paris, via een dematerialisatie gecentraliseerd door BNP PARIBAS FORTIS, van 4
december 2015 tot en met 15 december 2015, via Kader 7 van uw formulier. Bij wijze van
alternatief kunt u de overboeking ervan naar een effectenrekening (via Kader 7) aanvragen,
en bijgevolg hun geïndividualiseerde dematerialisatie, om deze vervolgens te verkopen op
de beurs via uw financiële tussenpersoon, met wie u desgevallend persoonlijk contact moet
opnemen.
Gelieve op te merken dat (i) indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot verkoop
van voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 14 december 2015 om
12u00 zijn ontvangen en (ii) indien u via Kader 7 van uw formulier een aanvraag tot
overboeking van voorkeurrechten op naam doet, moet het formulier verplicht op 13
december 2015 om 12u00 zijn ontvangen.
Belangrijke opmerking: Gezien de transactiekosten op de beurs heeft u er belang bij om
uw voorkeurrechten niet zelf te verkopenals het een beperkt aantal betreft. Het is mogelijk
voordeliger te wachten op de automatische verkoop (zie de volgende alinea) van uw rechten
in de vorm van scrips, samen met de ongebruikte rechten van de overige aandeelhouders,
op 17 december 2015.
Verkoop van rechten – Automatische verkoop in de vorm van scrips
Indien u de voorkeurrechten die u niet wenst uit te oefenen, niet op de beurs of onderhands
verkoopt, kunt u ook 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 en na aftrek van eventuele
kostenDeze 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).
4. NIEUWE AANDEELHOUDER
Gelieve een inschrijvingsformulier A op de website van SOLVAY of BNP PARIBAS FORTIS
te downloaden. In geval van meerdere beleggers die in onverdeeldheid op Nieuwe Aandelen
wensen in te schrijven, download dan formulier B op de website van SOLVAY of BNP
PARIBAS FORTIS.
Gelieve bij het invullen van formulier A of B als volgt te werk te gaan.
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Stap 1

Identificeer uzelf op volledige wijze.

Stap 2

Als u onderhands (buiten de beurs) voorkeurrechten hebt verworven, vul
dan Kader 3 in en laat de overdrager voor akkoord ondertekenen (op
straffe van niet-tegenwerpbaarheid van de overdracht aan SOLVAY).

Stappen 3-10

Volg de stappen conform de instructies uit Rubriek 3.2.

5. INSCHRIJVING MET SCRIPS
De automatische verkoop van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten na de
inschrijvingsperiode in de vorm van scrips zal plaatsvinden via een private plaatsing
voorbehouden aan gekwalificeerde (institutionele) beleggers.
U hoeft hiervoor niets te ondernemen. Voor zover voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend
uiterlijk op de laatste dag van de inschrijvingsperiode, zullen deze voorkeurrechten worden
verkocht in de vorm van scrips. De houders van niet-uitgeoefende rechten zullen, evenredig
met het aantal rechten dat zij bezitten, een deel van de verkoopopbrengst van de scrips
ontvangen, binnen de door het Prospectus voorziene limieten.
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Contactgegevens:

SOLVAY, Dienst Aandeelhouders
Elyzeese Veldenstraat 43
1050 Brussel
telefoon: + 32 (0)2 639 66 36
fax: + 32 (0)2 639 66 31
e-mail: shareholders@solvay.com

EUROCLEAR BELGIUM – ISSUER
SERVICES
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel
Fax: +32 (0)2 326.22.31
E-mail: solvay@euroclear.com

www.solvay.com

BNP PARIBAS FORTIS
telefoon: +32 2 433 40 32 (FR)
en +32 2 433 40 31 (NL)
www.bnpparibasfortis.be\epargneretplacer
www.bnpparibasfortis.be\sparenenbeleggen
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