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Participatiemelding van Blackrock Inc.
Brussel, 6 april 2021, 8u30 CEST - In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd
Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) een transparantiemelding naar Solvay gestuurd om aan te
geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:
Datum van drempeloverschrijding

Stemrechten na de
transactie

Aan stemrechten gelijkgestelde
financiële instrumenten na de transactie

Totaal

30 maart 2021

3.07%

0.14%

3.21%

De kennisgeving van 31 maart 2021 bevat de volgende informatie:
●
●
●
●
●
●
●

solvay.com

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten
Kennisgeving door: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)
Datum van drempeloverschrijding: 30 maart 2021
Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% opwaarts
Noemer: 105 876 416
Toegevoegde informatie: de informatieverplichting ontstond doordat stemrechten
verbonden aan aandelen voor BlackRock, Inc. boven de 3% stegen.
Kennisgeving Plichtige personen:
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Details van de kennisgeving

De transparantiemeldingen zijn beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van
Solvay.

solvay.com
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Over Solvay
Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor
vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 23.000 werknemers in 64 landen verbindt
Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft
naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One
Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van
hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de
Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen,
voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in
de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort
vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2020
realiseerde het een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en
Parijs (SOLB), en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.
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Volg ons op Twitter @SolvayGroup
Ce communiqué de presse est également disponible en français.
This press release is also available in English.
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