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Solvay nv (hierna ‘Solvay’ of ‘de vennootschap’) is een in België geves-
tigde vennootschap die wil voldoen aan de hoogste normen op het
gebied van deugdelijk bestuur. Daartoe heeft haar Raad van Bestuur
op 13 december 2016 een Corporate Governance Handvest
('Handvest') goedgekeurd. Dit Handvest is beschikbaar op de website
van de vennootschap. Hierin staan de belangrijkste aspecten inzake
deugdelijk bestuur van de Solvay-groep (de 'Groep') beschreven,
waaronder de bestuursstructuur, het interne reglement van de Raad
van Bestuur, het uitvoerend comité en de overige door de Raad van
Bestuur ingestelde commissies.

De Groep houdt zich aan de uitgangspunten zoals vastgesteld in
de Belgische Corporate Governance Code 2009, die als referentie
dient voor deugdelijk bestuur. De Belgische Corporate Governance
Code 2009 kan worden ingezien op de website van de Belgische
Commissie Corporate Governance.

Deze Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur baseert zich op de
Belgische Corporate Governance Code 2009 met de aanbevelingen
uit 2016, waarbij het ‘pas toe of leg uit’-principe als uitgangspunt
dient.

Overeenkomstig dit uitgangspunt wijken de richtlijnen zoals
beschreven in deze Verklaring inzake deugdelijk bestuur nergens af
van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Het kapitaal van de vennootschap is in 2016 ongewijzigd gebleven op
€ 1.588.146.240, verdeeld over 105.876.416 aandelen.

De grootste aandeelhouder van Solvay is Solvac nv, met een belang
van meer dan 30% in het maatschappelijk kapitaal.

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht
waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

Solvac nv heeft ongeveer 13.000 aandeelhouders, waarvan er meer
dan 2000 een familierelatie hebben met de oprichters van Solvay en
Solvac. Zij hebben een gezamenlijk belang van circa 77% in Solvac.

In de volgende tabel is de huidige aandeelhoudersstructuur weerge-
geven op basis van de transparantieverklaringen die de vennoot-
schap en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(‘FSMA’) van de aandeelhouders hebben ontvangen op grond van i)
de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belang-
rijke deelnemingen of de statuten van Solvay of ii) artikel 74 van de
Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
of iii) op basis van recentere informatie uit openbare bronnen.

Datum Aantal aandelen % van totaal
Solvac 29 juli 2016 32 511 125 30,71%

Solvay Stock Option Management 4 juli 2016
2 632 690

(+ 559 374 aankoopopties) 3,01%

Op 29 juli 2016 verklaarde Solvac dat het 30,71% (32.511.125
aandelen) in het aandelenkapitaal van Solvay in handen heeft.

Solvay Stock Option Management bvba, een indirecte dochteronder-
neming van Solvay, verklaarde op 4 juli 2016 dat zij een belang had
van 3,01% van de 105.876.416 door Solvay uitgegeven aandelen,
namelijk 2.632.690 aandelen en 559.374 aankoopopties. De
aankoopopties zijn onderdeel van de risicoafdekkingsstrategie van
de Groep in het kader van door Solvay aan het hogere kader van de
Groep uitgegeven aandelenopties.

Blackrock Inc. verklaarde op 18 november 2016 dat zij een belang
had van 3,04% (3.219.775 aandelen) in het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap en op 30 november 2016 dat haar belang
inmiddels was afgenomen tot onder de wettelijke drempel van 3%.

De meest recente transparantieverklaringen kunnen worden
ingezien op de website.

De aandelen waarvoor Solvay en de FSMA geen transparantieverkla-
ringen hebben ontvangen, worden gehouden door:

Tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10
mei 2016 vertegenwoordigden de gewone aandeelhouders met hun
stemmen 58,16% van het kapitaal van Solvay nv.

INLEIDING1. KAPITAAL, AANDELEN EN AANDEEL-
HOUDERS

2.

Kapitaal en aandelen2.1.

Aandeelhouders2.2.
Belangrijkste aandeelhouder2.2.1.

Aandeelhoudersstructuur2.2.2.

individuele aandeelhouders die rechtstreeks aandelen in Solvay
houden;

Europese en andere institutionele aandeelhouders, wier aantal en
belangstelling af te leiden zijn uit de intensiteit van de contacten
tijdens veel roadshows, de periodieke publicatie van analistenrap-
porten en het handelsvolume in de afgelopen jaren.
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Het Solvay-aandeel staat genoteerd aan Euronext Brussel – de
hoofdnotering – en sinds januari 2012 ook aan Euronext Parijs onder
de unieke code SOLB. Sinds 21 september 2012 is Solvay
opgenomen in de aandelenindex CAC 40.

In 2016 bedroeg de gemiddelde koers € 92,41 en de hoogste
€ 112,30.

Volgens Euronext bedroeg het gemiddelde handelsvolume in 2016
335.719 aandelen per dag tegenover 325.619 aandelen in 2015.

DE RELATIE MET AANDEELHOUDERS EN
BELEGGERS

3.

Koersontwikkeling3.1.

Koersontwikkeling en handelsvolume Solvay van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Koersontwikkeling Solvay ten opzichte van indexen van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
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Gedurende het hele jaar heeft het Investor Relations-team zich
ingespannen om tijdig en effectief te communiceren, en financieel
en strategisch relevante ontwikkelingen bij Solvay wereldwijd voor
te leggen aan groepen beleggers, aandelen- en kredietanalisten en
andere belanghebbenden. Het Investor Relations-team heeft
hiervoor gedurende het jaar regelmatig contact met financiële
analisten en institutionele en individuele beleggers, waarbij updates
inzake financiële en strategische trends worden gegeven en presen-
taties, bezoeken en roadshows worden georganiseerd.

De Groep waakt erover alle aandeelhouders op gelijke voet te behan-
delen.

Het communicatiebeleid van de Groep bestaat erin om, zodra dit
redelijkerwijze mogelijk is, alle belangrijke en marktrelevante infor-
matie te verspreiden door middel van persberichten en/of perscon-
ferenties en openbare presentaties via de website van de Groep.

Solvay nv

Investor Relations
Ransbeekstraat 310
B-1120 Brussel
e-mail: investor.relations@solvay.com
Internet: www.solvay.com

Solvay onderhoudt al jaren nauwe banden met individuele beleggers,
door deelname aan conferenties en door regelmatig informatie te
verstrekken over de Groep in de vorm van persberichten, het
jaarverslag, enz..

In 2016 heeft de Groep opnieuw actief ontmoetingen georganiseerd
met individuele beleggers. In maart 2016 nam Solvay deel aan een
in Antwerpen georganiseerde Investors’ Day van de VFB (Vlaamse
Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers), die elk jaar meer dan
1500 bezoekers trekt. Het hoofd Investor Relations van Solvay gaf
tijdens dit evenement een presentatie over de Groep voor 400 indivi-
duele beleggers.

Bovendien lanceerde de Groep een campagne met berichten over
financiële en bedrijfsresultaten op financiële websites in België en
Frankrijk.

Sinds 2014 publiceert Solvay een driemaandelijkse nieuwsbrief,
‘Solvay in Actie’, die beschikbaar is in het Nederlands, Frans en Engels.
Hierin staan naast belangrijke financiële berichten ook artikelen,
video’s en beeldmateriaal die de ontwikkeling van de Groep
illustreren aan de hand van de belangrijkste strategische hefbomen.
Solvay in Actie is voornamelijk bestemd voor de Beleggersclub van

Solvay, maar is voor iedereen beschikbaar op www.solvay.com onder
‘Investors’. Sinds de start van Solvay in Actie in september 2014 zijn al
1600 personen lid van de Beleggersclub.

Er worden regelmatig roadshows en ontmoetingen met de
bedrijfstop van de Groep georganiseerd voor internationale
financiële professionals zoals analisten, portefeuillebeheerders en
de pers. Solvay onderhoudt ook een actieve dialoog omtrent haar
duurzaamheidsbeleid en heeft de interactie met beleggers die
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk vinden verder
opgevoerd.

In 2016 werden ongeveer 510 contacten gelegd in Europa (België,
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland)
en op andere continenten (VS, Canada, Hongkong, Japan, Singapore
en de Verenigde Arabische Emiraten).

Elk kwartaal vinden er telefoonconferenties met de bedrijfsleiding
plaats, waarin nader wordt ingegaan op de resultaten van de Groep.

Bovendien organiseerde Solvay in september 2016 een Capital
Markets Day in Londen, waarbij de strategische richting van de Groep
voor met name de onderdelen Advanced Materials en Advanced
Formulations werd gepresenteerd. Bij dit evenement, dat live werd
uitgezonden via het internet, waren 90 analisten en fondsbeheerders
aanwezig.

Er is een website beschikbaar voor aandeelhouders en beleggers:
www.solvay.com/nl/investors met de door de Groep gepubliceerde
financiële en strategische informatie. De website biedt gebruikers
verschillende, waardevolle diensten. De site is nu beschikbaar in drie
talen: Nederlands, Frans en Engels.

Verder kan men via de site lid worden van de Beleggersclub. Leden
ontvangen in drie talen e-mailberichten met allerlei informatie:
agenda’s van komende vergaderingen, waaronder de jaarlijkse
Algemene Aandeelhoudersvergadering, wijzigingen van de statuten,
bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur, het jaarverslag, de
niet-geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij,
uitkering van dividenden, enz. In 2014 werd de nieuwe aandeelhou-
derspagina geïntroduceerd. Men vindt er de nieuwsbrief Solvay in
Actie, de in hoofdstuk 3.3 van dit verslag vermelde informatiecam-
pagnes, praktische informatie over de registratie van aandelen en
antwoorden op de meest gestelde vragen.

Actieve financiële communicatie3.2.

Individuele beleggers3.3.

Roadshows en ontmoetingen met instituti-
onele beleggers

3.4.

Website3.5.
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De taken en missie, het functioneren, de omvang, samenstelling,
opleiding en beoordeling van de Raad van Bestuur staan in detail
omschreven in het Handvest. Daarnaast is het interne reglement van
de Raad van Bestuur als bijlage aan dit Handvest toegevoegd.

Hieronder worden de wijzigingen in de samenstelling van de Raad
van Bestuur in 2016 uiteengezet:

Tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10
mei 2016 is het mandaat van de heer Jean-Marie Solvay met vier jaar
verlengd tot het einde van de Gewone Algemene Aandeelhouders-
vergadering die in mei 2020 wordt gehouden.

Tijdens de gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 mei
2017 zal de Raad van Bestuur het volgende voorstellen:

Dit betekent een verhoging van het aantal leden van de Raad van
Bestuur van 15 naar 16. Deze verhoging is slechts tijdelijk, tot het
aflopen van de termijn van Yves-Thibault de Silguy tijdens de
Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2019.

Per 31 december 2016 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende
vijftien leden:

Geboortejaar

Jaar van
eerste

benoeming
Mandaten Solvay nv en einddatum
bestuursmandaat Diploma’s en activiteiten buiten Solvay

Deelname
aan vergade-

ringen in 2016
De heer Nicolas
Boël (B)

1962 1998 2017
Voorzitter van de Raad van Bestuur,
voorzitter van het comité van financiën en
voorzitter van het remuneratie comité
Lid van het benoemingscomité.

Licentiaat Economische Wetenschappen
(KU Leuven), Master of Business Admini-
stration (College of William and Mary –
VS).
Bestuurder van Sofina.

8/8

De heer Jean-Pierre
Clamadieu (F)(1)

1958 2012 2017
Voorzitter van het uitvoerend comité en
CEO, bestuurder en lid van het comité
van financiën.

Ingenieursdiploma van de École des
Mines (Parijs)
Bestuurder van Axa en Faurecia.
Voorzitter van Cytec Industries Inc.

8/8

De heer Bernard
de Laguiche (F/BR)

1959 2006 2017
Lid van het uitvoerend comité tot 30
september 2013, bestuurder
Lid van het comité van financiën en lid
van het auditcomité sinds 13 mei 2014.

MA in Economics and Business Admini-
stration, HSG (Universiteit van St. Gallen,
Zwitserland)
Managing director van Solvac nv,
bestuursvoorzitter van Peroxidos do
Brasil Ltda, Curitiba.

8/8

De heer Jean-Marie
Solvay (B)

1956 1991 2020
Bestuurder
Lid van de Innovation Board.

Advanced Management Programme –
Insead
CEO van Albrecht RE Immobilien GmbH &
Co. KG., Berlijn (Duitsland), bestuursvoor-
zitter van International Solvay Institutes.

8/8

De heer Denis
Solvay (B)

1957 1997 2018
Bestuurder
Lid van het remuneratie comité en lid van
het benoemingscomité.

Business engineering – Solvay Business
School (Vrije Universiteit Brussel)
Abelag Holding nv Vrijwillig bestuurder
van zorginstelling ANBCT en Queen
Elisabeth Music Chapel.

8/8

Prof. dr. Bernhard
Scheuble (D)

1953 2006 2018
Onafhankelijk bestuurder
Voorzitter van het auditcomité.

MSc in kernfysica en PhD in display
physics (Universiteit van Freiburg,
Duitsland).
Voormalig voorzitter van het uitvoerend
comité van Merck KGaA (Darmstadt) en
voormalig lid van de Raad van Bestuur
van E. Merck OHG.

7/8

(1) Voltijds actief binnen de Solvay-groep

RAAD VAN BESTUUR EN COMITÉS4.

Raad van Bestuur4.1.
Structuur en samenstelling4.1.1.

de verlenging van de mandaten van de heren N. Boël, J-P.
Clamadieu, B. de Laguiche en H. Coppens d’Eeckenbrugge en de
dames E. du Monceau, F. de Viron en A. Moraleda met een termijn
van vier jaar.

de benoeming van mevrouw A. Lemarchand als nieuwe onafhan-
kelijke bestuurder voor een periode van vier jaar, en ter voorbe-
reiding op de vervanging van de heer Y-Th de Silguy. Zijn termijn
loopt wegens het bereiken van de maximale leeftijd af tijdens de
Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2019.
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Geboortejaar

Jaar van
eerste

benoeming
Mandaten Solvay nv en einddatum
bestuursmandaat Diploma’s en activiteiten buiten Solvay

Deelname
aan vergade-

ringen in 2016
De heer Charles
Casimir-Lambert (B)

1967 2007 2019
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het auditcomité.

MBA Columbia Business School (New
York)/London Business School (Londen),
master (lic.oec.HSG) in economie,
management en finance (Universiteit van
St. Gallen, Zwitserland).
Beheer van wereldwijde familiebelangen.

8/8

De heer Hervé
Coppens d’Eecken-
brugge (B)

1957 2009 2017
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het comité van financiën en lid
van het auditcomité.

Licentiaat in de rechten (Université catho-
lique de Louvain-la-Neuve, België),
diploma in economie en bedrijfskunde
(ICHEC, België).
Groepsbestuurder van Petercam nv tot
30 juni 2013, bestuurder van Vital
Renewable Energy Company LLC
(Delaware) Onafhankelijk bestuurder van
VISONARITY AG (Basel, Zwitserland).

8/8

De heer Yves-
Thibault de Silguy
(F)

1948 2010 2019
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het remuneratie comité en
voorzitter van het benoemingscomité
Lid van het comité van financiën.

Licentiaat in de rechten, Université de
Rennes, DES publiek Recht, Université de
Paris I, diploma van het Institut d’Études
Politiques de Paris en de École Nationale
d’Administration.
Ondervoorzitter en lead director van de
VINCI-groep, bestuurder van LVMH,
voorzitter van de Raad van Toezicht van
Sofisport (Frankrijk), bestuurder van VTB
Bank (Moskou) en voorzitter van YTSeu-
ropaconsultants.

7/8

Mevrouw Evelyn
du Monceau (B)

1950 2010 2017
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het remuneratie comité en lid van
het benoemingscomité.

Licentiaat toegepaste economische
wetenschappen van de Katholieke
Universiteit Leuven.
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
en voorzitter van de remuneratie- en
benoemingscommissies van UCB nv, lid
van de Raad van Bestuur van Financière
de Tubize nv, lid van de Commissie
Corporate Governance.

8/8

Mevrouw Françoise
de Viron (B)

1955 2013 2017
Onafhankelijk bestuurder, lid van de
remuneratie- en benoemingscomités.

Doctor in de wetenschappen (UCL,
Louvain-la-Neuve) Master in sociologie
(UCL, Louvain-la-Neuve).
Professor aan de faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen (EDEF) en
aan de Louvain School of Management
(UCL), academisch lid van het Center of
Research Entrepreneurial Change and
Innovative Strategies (CRECIS), van de
interdisciplinaire onderzoeksgroep Socia-
lisatie, Vorming en Training, van de inter-
disciplinaire onderzoeksgroep
Volwassenenonderwijs aan de UCL
Voorzitter en bestuurder AISBL EUCEN –
European Universities Continuing
Education network.

7/8

(1) Voltijds actief binnen de Solvay-groep
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Geboortejaar

Jaar van
eerste

benoeming
Mandaten Solvay nv en einddatum
bestuursmandaat Diploma’s en activiteiten buiten Solvay

Deelname
aan vergade-

ringen in 2016
Mevrouw Amparo
Moraleda Martinez
(ES)

1964 2013 2017
Onafhankelijk bestuurder, lid van de
remuneratie- en benoemingscomités.

Diploma industrieel ingenieur, ICAI
(Spanje) MBA, IESE Business School
(Spanje).
Voormalig algemeen directeur van IBM
Spanje, Portugal, Griekenland, Israël en
Turkije.
Voormalig Chief Operating Officer, Inter-
national Division (Spanje) en Acting CEO,
Scottish Power (VK) van Iberdrola
Lid van de Raad van Bestuur van de
volgende beursgenoteerde onderne-
mingen: Airbus Group, Faurecia (Frankrijk)
en Caixabank (Spanje) Lid van de Consejo
rector van de Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificias Lid van de Real
Academia de Ciencias Económicas y
Financieras in Spanje.

7/8

Mevrouw Rosemary
Thorne (VK)

1952 2014 2018
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het auditcomité.

Bachelordiploma wiskunde en economie,
Universiteit van Warwick.
Bestuurslid van het Chartered Institute of
Management Accountants (FCMA en
CGMA).
Bestuurslid van de Association of
Corporate Treasurers (FCT).
Voormalig Chief Financial Officer bij J.
Sainsbury, Bradford & Bingley en
Ladbrokes.
Lid van de Raad van Bestuur en voorzitter
van de auditcommissie van Santander UK
(tot eind juni 2015) en Smurfit Kappa
Group (Ierland) First Global Trust Bank
(VK), tot 19 oktober 2016.

8/8

De heer Gilles
Michel (F)

1956 2014 2018
Onafhankelijk bestuurder
Lid van het comité van financiën.

École Polytechnique
École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique (ENSAE)
Institut d’Études Politiques (IEP)
Voormalig CEO van de divisie Ceramics &
Plastics, Saint-Gobain, Frankrijk.
Voormalig lid van de Raad van Bestuur
van PSA, Frankrijk
Voormalig CEO van Fonds stratégique
d’Investissement (FSI), Frankrijk.
Voorzitter en CEO van Imerys,
Frankrijk.(beursgenoteerd), onafhankelijk
bestuurder IBL.

8/8

Mevrouw Marjan
Oudeman (NL)

1958 2015 2019
Onafhankelijk bestuurder, lid van het
auditcomité sinds 12 mei 2015.

Diploma in de Rechten, Rijksuniversiteit
Groningen
Summer Program American Law,
Columbia University (NY), VS, Universiteit
van Amsterdam en Universiteit Leiden.
Master in Business Administration, Simon
E. Business School, University of
Rochester, New York, VS en Erasmus
Universiteit Rotterdam. Lid Raad van de
Raad van Bestuur Statoil ASA.
Lid van de Raad van Bestuur van SHV
Holdings NV, Nederland. Voorzitter
College van Bestuur Universiteit Utrecht.
Lid van de Raad van Toezicht van het
Koninklijke Concertgebouw, Nederland.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van
het Ronald McDonald Kinderfonds.
Lid van de Raad van Toezicht van het
Rijksmuseum, Nederland.

7/8

(1) Voltijds actief binnen de Solvay-groep
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De samenstelling van deze Raad heeft de volgende kenmerken:

In 2016 kwam de Raad van Bestuur acht maal voor een vergadering
bijeen. De aanwezigheid per bestuurder staat vermeld in de grafiek
in hoofdstuk 4.1.1. Structuur en samenstelling.

In 2016 hield de Raad van Bestuur zich vooral bezig met bespre-
kingen, toezicht en besluitvorming op het gebied van de jaarlijkse
herziening van de strategie van de Groep, de herziening van de
strategische projecten (overnames, desinvesteringen, kapitaaluit-
gaven enz.), de goedkeuring van de kwartaalverslagen en het
dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders, de driemaandelijkse financiële verslaggeving, de verslagen
van de commissies van de Raad van Bestuur, corporate governance,
beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
en duurzaamheid, risicobeheer, het remuneratiebeleid en de
regeling voor langetermijnvergoedingen, de opvolgingsplanning voor
de Raad van Bestuur en het management, reorganisaties binnen
de Groep en verslaggeving aan en voorstellen tot besluiten voor de
Algemene Vergadering.

Er waren in 2016 geen transacties of contractuele verhoudingen
tussen de Groep en de leden van de Raad van Bestuur die tot belan-
genvermenging leidden.

In 2016 vond een evaluatie plaats van de Raad van Bestuur door een
onafhankelijke externe partij op basis waarvan het Bestuur geadvi-
seerd wordt over mogelijkheden tot verbetering in lijn met de beste
praktijken. Zo'n evaluatie vindt eens in de twee tot drie jaar plaats
en betreft voornamelijk de samenstelling, het functioneren en de
informatieverschaffing aan en de interacties met het uitvoerend
management, evenals de samenstelling en het functioneren van de
ingestelde comités. De leden van de Raad van Bestuur werden uitge-
nodigd om aan de hand van een vragenlijst hun mening te geven
over deze verschillende punten tijdens een gesprek met een externe
consultant .

De evaluatie bevestigde dat het functioneren van de Raad van
Bestuur en de comités er sinds de vorige evaluatie in 2013 op vooruit
is gegaan.

De geïdentificeerde verbeteringen hebben betrekking op de inhoud
van de vergaderingen, programma’s voor bedrijfsbezoeken en
-uitstappen, de gedetailleerdheid van de rapporten van de comités
aan de Raad van bestuur en het identificeren van benodigde oplei-
dingen.

In 2016 nodigde de CEO enkele belangrijke leidinggevenden uit om
voor de Raad van Bestuur een presentatie te geven over activiteiten
en functiedomeinen van het bedrijf. Op deze manier wordt de Raad
regelmatig op de hoogte gehouden van onderwerpen die geen
dringende beslissing vereisten.

Bovendien bezocht de Raad van Bestuur ook dit jaar een aantal
fabrieken en onderzoekscentra. In 2016 bracht de Raad van Bestuur
een bezoek aan fabrieken en O&I- en klantencentra van GBU
Composite Materials (ex-Cytec) in het Verenigd Koninkrijk.

Ook werd een trainingssessie over duurzame ontwikkeling georga-
niseerd. Deze diende om de kennis en het bewustzijn van de Raad
van Bestuur te vergroten over dit onderwerp, de langetermijnontwik-
kelingen, het Groepsbeleid ter zake en het behalen van de doelstel-
lingen op dit vlak.

Veertien van de vijftien bestuurders hebben geen uitvoerende
functie.

Tien van de vijftien bestuurders zijn als onafhankelijk erkend door
de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering, op basis van
in België bij wet gestelde en door de Raad van Bestuur verder
aangescherpte eisen.

Internationale samenstelling: zeven verschillende nationaliteiten;

Vijf van de vijftien bestuurders zijn vrouwen.

Zeer hoge deelname aan vergaderingen van de Raad van Bestuur:
95,8%

Het functioneren van de Raad van Bestuur4.1.2.

Evaluatie4.1.3.

Opleiding4.1.4.
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De Raad van Bestuur heeft de volgende gespecialiseerde perma-
nente comités in het leven geroepen: het auditcomité, het comite van
financiën, het remuneratie comité en het benoemingscomité.

Het mandaat van de leden van deze comités verliep op 10 mei 2016,
de dag van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. Het
is met twee jaar verlengd, tot de dag van de gewone Algemene
Aandeelhoudersvergadering in 2018.

De vier comités van de Raad van Bestuur zijn als volgt samengesteld:

Audit comité Comité van financiën Remuneration comité Benoemings comité
De heer Nicolas Boël Voorzitter Voorzitter Lid
De heer Jean-Pierre Clamadieu Lid
De heer Bernard de Laguiche Lid Lid
De heer Denis Solvay Lid Lid
Prof. dr. Bernhard Scheuble Voorzitter
De heer Charles Casimir-Lambert Lid
De heer Hervé Coppens d’Eeckenbrugge Lid Lid
De heer Yves-Thibault de Silguy Lid Lid Voorzitter
Mevrouw Evelyn du Monceau Lid Lid
Mevrouw Françoise de Viron Lid Lid
Mevrouw Amparo Moraleda Martinez Lid Lid
Mevrouw Rosemary Thorne Lid
De heer Gilles Michel Lid
Mevrouw Marjan Oudeman Lid

De Raad van Bestuur heeft een auditcomité ingesteld. Samenstelling,
rol, taken en functioneren van dit comité zijn omschreven in het
interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest is gevoegd.

Het auditcomité is samengesteld uit drie in elk geval niet-uitvoe-
rende bestuurders, waarvan het merendeel onafhankelijk is. De
bestuurders die lid zijn van het auditcomité voldoen aan het compe-
tentiecriterium door hun opleiding en hun ervaring opgedaan in
eerdere functies (zie hoofdstuk 4.1.1. over de samenstelling van de
Raad van Bestuur). Het secretariaat van dit comité wordt verzorgd
door een jurist van de Groep.

Het comité heeft in 2016 zesmaal vergaderd, waarvan vier maal
voorafgaand aan de zitting van de Raad van Bestuur waarop beraad-
slaagd werd over de publicatie van de driemaandelijkse, halfjaarlijkse
of jaarlijkse resultaten. De deelname van de leden van het audit-
comité was zeer hoog (100%).

Tijdens elke vergadering wordt het auditcomité geïnformeerd door
de CFO (Algemeen Directeur Financiën), het hoofd van de Group
Internal Audit en de accountant belast met de externe controle
(Deloitte, vertegenwoordigd door Michel Denayer). Ook het
driemaandelijks rapport van de Juridisch Directeur van de Groep
over de belangrijkste lopende juridische geschillen, de fiscale
geschillen en de intellectuele-eigendomsgeschillen komt aan de
orde. Wanneer het comité dit nodig acht, vergadert zij achter
gesloten deuren met de accountant belast met de externe controle.
Eenmaal per jaar nodigt het comité de voorzitter van het uitvoerend

comité en CEO (Jean-Pierre Clamadieu) en alle overige bestuurders
uit om van gedachten te wisselen over de belangrijkste risico’s
waaraan de Groep blootstaat.

De Raad van Bestuur heeft een comité van financiën ingesteld.
Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn
omschreven in onder andere het interne reglement, dat als bijlage bij
het Handvest is gevoegd.

De heer Karim Hajjar (lid van het uitvoerend comité en CFO) wordt
uitgenodigd om de vergaderingen van het comité van financiën bij te
wonen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

Dit comité is in 2016 viermaal bijeengekomen. De deelname van de
leden van het comité van financiën was zeer hoog (100%).

Het Comité geeft advies over financiële onderwerpen zoals de
hoogte van het interim- en slotdividend, de schuldgraad en de
valuta’s van de schulden in het licht van de evolutie van de rente, het
afdekken van wisselrisico’s en energierisico’s, het indekkingsbeleid
voor langetermijnvergoedingen, de inhoud van de financiële commu-
nicatie, de financiering van belangrijke investeringen, enz. Het legt de
laatste hand aan de persberichten over de kwartaalresultaten. De
Raad van Bestuur kan het comité om advies vragen in verband met
deze onderwerpen.

Comités4.2.

Het auditcomité4.2.1.

Het comité van financiën4.2.2.
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De Raad van Bestuur heeft een remuneratie comité ingesteld.
Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn
omschreven in onder andere het interne reglement, dat als bijlage bij
het Handvest is gevoegd.

De meerderheid van de leden van dit comité heeft de status van
onafhankelijk bestuurder in de zin van de wet. Het remuneratie
comité beschikt over de nodige knowhow voor de uitvoering van
haar opdracht.

De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen
uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk
betreffen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

De vergaderingen worden voorbereid door de Algemene Directeur
Personeelszaken van de Groep, die de vergaderingen bijwoont.

Dit comité is tweemaal bijeengekomen in 2016. De deelname van de
leden van het remuneratie comité was zeer hoog (100%).

Het remuneratie comité neemt de taken op zich die haar bij wet zijn
opgelegd. Het adviseert de Raad van Bestuur over het remunera-
tiebeleid en het niveau van de vergoedingen van de leden van de
Raad van Bestuur en van het uitvoerend comité, en wordt jaarlijks
ingelicht over de vergoedingen van het algemeen management. Het
verstrekt ook advies aan de Raad van Bestuur en/of het uitvoerend
comité over de beleidsprincipes van de Groep inzake vergoedingen
(met inbegrip van de langetermijnvergoedingen). Voorts bereidt het
de rapportage over het remuneratiebeleid voor.

De Raad van Bestuur heeft een benoemingscomité ingesteld.
Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn
omschreven in het interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest
is gevoegd.

De meerderheid van de leden van het benoemingscomité zijn
onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders.

De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen
uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk
betreffen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

Dit comité is driemaal bijeengekomen in 2016. De deelname van de
leden van het benoemingscomité was zeer hoog (100 %).

Het benoemingscomité geeft advies over benoemingen binnen de
Raad van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, herbenoemingen en
commissies), over functies binnen het uitvoerend comité (voorzitter
en leden) en over benoemingen in functies binnen het algemeen
management.

Rol, taken, samenstelling, functioneren en evaluatie van het
uitvoerend comité staan in detail omschreven in het Handvest.
Daarnaast is het interne reglement van het uitvoerend comité als
bijlage aan het Handvest toegevoegd.

Per 31 december 2016 bestond het uitvoerend comité uit de
volgende vijf leden.

Geboortejaar
Jaar van eerste

benoeming

Jaar waarin het
mandaat

vervalt Diploma’s en hoofdactiviteiten binnen Solvay

Deelname aan
vergaderingen in

2016
De heer Jean-
Pierre Clamadieu
(F)

1958 2011 2017 Ingenieursdiploma van de École des Mines (Parijs)
Voorzitter van het uitvoerend comité en CEO

17/17

De heer Vincent
De Cuyper (B)

1961 2006 2018 Burgerlijk ingenieur scheikunde (Katholieke Universiteit
Leuven), Master in Industrial Management (Katholieke
Universiteit Leuven), AMP Harvard
Lid van het uitvoerend comité

17/17

De heer Roger
Kearns (VS)

1963 2008 2018 Bachelor of Science – Engineering Arts (Georgetown
College – Georgetown), Bachelor of Science – Chemical
Engineering (Georgia Institute of Technology – Atlanta),
MBA (Stanford University)
Lid van het uitvoerend comité

17/17

De heer Karim
Hajjar (VK)

1963 2013 2017 BSC (Hons) Economics (The City University, Londen)
Chartered Accountancy (ICAEW) Qualification
Lid van het uitvoerend comité en CFO

17/17

De heer Pascal
Juéry (F)

1965 2014 2018 Afgestudeerd aan de Europese Businessschool van
Parijs (ESCP – Europa)
Lid van het uitvoerend comité

17/17

Op 1 mei, 1 juli en 1 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur het respectieve mandaat van de heren Vincent De Cuyper, Roger Kearns en
Pascal Juéry als leden van het uitvoerend comité met twee jaar verlengd. Hun respectieve mandaten zullen derhalve aflopen op 1 mei, 1 juli en 1
januari 2018.

Het remuneratie comité4.2.3. Het benoemingscomité4.2.4.

UITVOEREND COMITÉ5.
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Het remuneratie comité vervult als raadgevend orgaan van de Raad
van Bestuur de taken die haar door artikel 526 quater, paragraaf 5
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebedeeld.
Zij adviseert de Raad van Bestuur inzake:

Het remuneratie comité schrijft ook het jaarlijkse rapport over de
remuneraties voor de verklaring inzake deugdelijk bestuur en wordt
jaarlijks geïnformeerd over de remuneratie van het algemeen
management.

Het remuneratie comité beschikt over de nodige knowhow voor de
uitvoering van haar opdracht.

Bestuurders van Solvay nv krijgen een vaste vergoeding waarvan de
basis wordt vastgesteld door de Gewone Algemene Aandeelhou-
dersvergadering. De Raad van Bestuur beslist over eventuele aanvul-
lende vergoedingen op basis van artikel 26 van de statuten, dat als
volgt luidt:

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de enige niet-uitvoerende
bestuurder die beschikt over permanente ondersteuning door de
Groep (kantoor, secretariaat, auto). De andere niet-uitvoerende
bestuurders krijgen logistieke ondersteuning van het Secretariaat-
Generaal indien dat nodig is. De vennootschap zorgt ervoor dat de
gebruikelijke verzekeringspolissen afgesloten worden ter dekking van
de activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur vereist voor de
uitoefening van hun taken.

VERSLAG OVER DE REMUNERATIES6.

Bestuur6.1.

remuneratiebeleid en -principes van de vennootschap;

remuneratieniveau voor leden van de Raad van Bestuur en het
uitvoerend comité;

bepaling van de remuneratie, korte- en langetermijnvergoedingen
en prestatiebeoordeling van de voorzitter van het uitvoerend
comité;

de toekenning van de langetermijnvergoeding (performance share
units en aandelenopties) aan het hogere kader van de onder-
neming.

Remuneratie van de Raad van Bestuur6.2.

‘De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten,
bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de
algemene vergadering worden vastgesteld’;

‘Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd
zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt’;

‘De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met speciale functies
belaste bestuurders (de voorzitter, ondervoorzitters, bestuurders
belast met het dagelijks bestuur en leden van het uitvoerend
comité) vaste vergoedingen toe te kennen boven de in de
voorgaande alinea voorziene bezoldigingen’;

‘Ieder met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft
bovendien recht op een veranderlijke vergoeding die door de
Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele
prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-groep’;

‘De in de twee voorgaande alinea’s bedoelde bedragen worden
eveneens op de algemene kosten aangerekend’.

Individuele remuneratie van de Raad van
Bestuur

6.2.1.

de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van juni 2005
en mei 2012 (voor aanwezigheidsvergoedingen van de Raad) heeft
besloten de bestuurders vanaf het boekjaar 2005 als volgt te
vergoeden:

een vaste jaarlijkse brutovergoeding van € 35.000 per
bestuurder en een individuele toelage van € 4000 bruto voor
elke keer dat de bestuurder een vergadering van de Raad van
Bestuur bijwoont;

–

€ 4000 bruto voor de leden van het auditcomité en € 6000
bruto voor haar voorzitter voor elke bijgewoonde vergadering
van het comité;

–

€ 2500 bruto per lid van het Remuneratie Comité, van het
Benoemingscomité en het Comité Financiën en € 4000 bruto
voor de voorzitters van deze Comités, voor elke vergadering,
met dien verstande dat een Bestuurder die tegelijk lid is van
het Remuneratie comité en lid van het Benoemingscomité geen
dubbele vergoeding kan ontvangen;

–

de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het
uitvoerend comité en de uitvoerende bestuurders ontvangen
geen vergoeding voor hun deelname aan deze comités;

–

voor de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de Raad van
Bestuur gebruikgemaakt van de bevoegdheid die artikel 27 van
de statuten aan de Raad geeft om in 2016 een vaste bijkomende
jaarlijkse vergoeding van € 250.000 bruto toe te kennen wegens
het vele werk en de verantwoordelijkheid die zijn taak met zich
meebrengt;

niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding
die verband houdt met het bedrijfsresultaat of met andere presta-
tiecriteria. Zij hebben geen recht op aandelenopties of Perfor-
mance Share Units, noch op een aanvullende pensioenregeling;

de vennootschap vergoedt de reis- en verblijfskosten van
bestuurders voor de vergaderingen en voor de uitoefening van
hun functie in de Raad van Bestuur en de daarbij behorende
commissies.
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Vergoedingen

2016 2015

In € Brutobedrag

Inclusief
aanwezigheids-

vergoedingen Raad
van Bestuur en

commissies Brutobedrag

Inclusief
aanwezigheids-

vergoedingen Raad van
Bestuur en commissies

N. Boël
Vaste emolumenten + aanwezigheidsvergoe-
dingen 67 000 32 000 75 000 40 000
‘Artikel 27-aanvulling’ 250 000 250 000

D. Solvay 74 500 39 500 82 500 47 500
J-P. Clamadieu 67 000 32 000 75 000 40 000
J-M. Solvay 67 000 32 000 75 000 40 000
G. de Selliers de Moranville(1) 41 701 29 000
B. de Laguiche 101 000 66 000 99 500 64 500
B. Scheuble 99 000 64 000 101 000 66 000
C. Casimir-Lambert 91 000 56 000 95 000 60 000
H. Coppens d’Eeckenbrugge 101 000 66 000 103 500 68 500
E. du Monceau 74 500 39 500 78 500 43 500
Y-T. de Silguy 85 000 50 000 93 000 58 000
A. Moraleda 66 500 31 500 82 500 47 500
F. de Viron 74 500 39 500 82 500 47 500
G. Michel 77 000 42 000 87 500 52 500
R. Thorne 91 000 56 000 95 000 60 000
M. Oudeman(2) 87 000 52 000 50 298 28 000

1 473 000 698 000 1 567 500 792 500

(1) Tot 12 mei 2015
(2) Vanaf 12 mei 2015

Het remuneratiebeleid van Solvay is erop gericht dat het uitvoerend
comité wordt beloond al naargelang zijn bijdrage aan het succes van
Solvay.

Solvay probeert zich qua basissalaris en overige vergoedingen op
of nabij de marktmediaan te positioneren. Variabele vergoedingen,
zowel voor de korte als de lange termijn, zijn bedoeld om superieure
prestaties aan te moedigen. Onze grootste talenten zitten qua
daadwerkelijke totale remuneratie in het hoogste kwartiel.

Het remuneratiesysteem van Solvay is gebaseerd op de volgende
principes:

Omvang van de remuneratie en andere direct of indirect toegekende uitkeringen aan de bestuurders
(zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) door de vennootschap of door een met haar verbonden vennoot-
schap

6.2.2.

Brutoremuneratie en andere uitkeringen toegekend aan bestuurders

Remuneratie van het uitvoerend comité6.3.
Remuneratiebeleid van Solvay6.3.1.

De totale remuneratie dient binnen de relevante markt concur-
rerend te zijn om het juiste talent aan te trekken, te behouden en
te motiveren.

De variabele remuneratie voor de korte en lange termijn is direct
afhankelijk van het behalen van strategische doelen, om
duurzame prestaties te stimuleren en excellente resultaten te
erkennen.

Beslissingen inzake remuneratie zijn in overeenstemming met de
regels, rechtvaardig en gebaseerd op een zorgvuldige afweging
van de kosten en de baten.

VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR

44
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016



De remuneratiestructuur voor het uitvoerend comité van Solvay is
ontworpen om "pay-for -performance". Ze is goedgekeurd door de
Raad van Bestuur en gericht op de korte- en langetermijnprestaties
van de vennootschap.

Het niveau en de structuur van de remuneratie komen overeen met
de marktpraktijk voor gelijkaardige functies bij vergelijkbare organi-
saties.

Om de relevante praktijk bij de concurrentie te beoordelen, gebruikt
Solvay als referentiekader een selectie van Europese chemische en
industriële producenten die internationaal actief zijn en een jaarlijkse
omzet en een personeelsbestand hebben die vergelijkbaar zijn met
die van Solvay. De samenstelling van dit referentiekader wordt
periodiek herzien om de strategische oriëntatie van de onderneming
te blijven weerspiegelen.

Het bestaat momenteel uit 17 Europese multinationals gevestigd
in zes verschillende Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) die actief zijn in
de chemische en/of de industriële sector.

Voor gegevens met betrekking tot de internationale markt wordt
gebruik gemaakt van de diensten van internationaal erkende vergoe-
dingenconsultant Willis Towers Watson.

Er worden geen grote wijzigingen in de structuur van de compensa-
tieregeling van de Voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité
verwacht in 2017 en 2018.

(*) Het overeenkomstige aantal aandelenopties wordt bij de toekenning bepaald op basis van de reële marktwaarde van de aandelenopties. De waarde van een
Performance Share Unit is de slotkoers van het aandeel op de toekenningsdatum.

Het basissalaris is afhankelijk van de verantwoordelijkheden en
kenmerken van de functie en de ervaring en vaardigheden. Het
wordt maandelijks contant uitbetaald. Het basissalaris wordt jaarlijks
herzien en kan worden verhoogd als de externe markt (branchege-
noten) hiertoe aanleiding geeft.

Het belangrijkste doel van de pensioen- en overige uitkeringen is om
onze medewerkers en hun gezin een bepaalde mate van zekerheid
te bieden wat betreft ouderdom, gezondheid, invaliditeit en
overlijden.

Remuneratiestructuur6.3.2. Umicore

Air Liquide

Arkema

Michelin

Saint Gobain

Vallourec

BASF

Bayer

Evonik

Lanxess

Akzo Nobel

DSM

Rolls Royce

GKN

BAE Systems

Johnson Matthey

Syngenta

De remuneratiestructuur bestaat uit de volgende componenten:

Basissalaris Pensioen- en overige uitkeringen
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De kortetermijnvergoeding is deels gelinkt aan de prestaties van de
Groep en deels aan de individuele prestaties.

De langetermijnvergoeding bestaat uit een 50/50-verdeling tussen
aandelenopties en Performance Share Units (PSU’s).

De jaarlijkse LTV-regeling dient vooraf te worden goedgekeurd door
de Raad.

Het uitvoerend comité (of de Raad van Bestuur voor de leden van
het uitvoerend comité) kan beslissen/aanbevelen tot een individuele
toekenningen van + of -50% van de vergoeding om bijzondere of
unieke prestaties of omstandigheden te belonen of om onvoldoende
prestaties te onderstrepen, waarbij evenwel de verhouding 50/50
tussen aandelenopties en PSU’s overeind blijft.

De regeling biedt een concurrerend LTV- instrument in overeen-
stemming met de praktijk in België. Het is bedoeld om het leiding-
gevend personeel van Solvay aan te moedigen een hoog en
duurzaam rendement te genereren voor de aandeelhouders en
tegelijkertijd is het een uitstekend middel om talent aan de onder-
neming te binden.

Het aandelenoptieplan geeft elke begunstigde het recht om Solvay-
aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs die overeenstemt met de
reële marktwaarde van de aandelen bij toekenning. Op dat moment
hebben ze geen intrinsieke waarde en ze leveren alleen winst op voor
de begunstigde indien het aandeel stijgt.

Conform het Belgisch recht wordt belasting over aandelenopties
betaald op het moment van toekenning. Daarom en overeenkomstig
de praktijk in België gelden geen aanvullende prestatie-eisen voor de
verwervingsperiode van de aandelenopties.

De Raad van Bestuur bepaalt elk jaar het aantal aandelenopties dat
verdeeld mag worden op basis van hun reële waarde in het econo-
misch verkeer (gebaseerd op het Black Scholes-model) op het
moment van toekenning. Het totaal aantal beschikbare opties wordt
dan toegekend aan de topmanagers van de onderneming op basis
van het aandeel van hun individuele bijdrage/positie in het succes
van de Solvay-groep.

De regeling met de Performance Share Units dient om het beleid van
Solvay af te stemmen op de marktpraktijk, zodat Solvay competitief
blijft en belangrijke leidinggevenden kan aantrekken en behouden.
Tegelijkertijd is het een meer resultaatsgebonden instrument
waarmee de belangrijkste leidinggevenden aangemoedigd worden
om de belangrijkste ambities van Solvay te verwezenlijken.

De PSU-regeling, die uitgekeerd wordt in contanten, biedt de
mogelijkheid tot uitbetaling na een periode van drie jaar als de vooraf
bepaalde prestatiedoelstellingen worden bereikt (bv. onderliggende
EBITDA- en CFROI-ontwikkeling op lange termijn gebaseerd op deze
periode van drie jaar), met een afwijking van +/-20% tussen de effec-
tieve prestaties en de initiële doelstelling. De uitbetaling kan variëren
van 0 (indien de minimaal vereiste prestaties of de drempelwaarde
niet wordt bereikt) tot 80% als het minimale prestatieniveau wordt
bereikt, en tot 120% voor een prestatie die het vooraf bepaalde
prestatieplafond overschrijdt.

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks hoeveel PSU’s verdeeld mogen
worden op basis van de slotkoers van het Solvay-aandeel op de
toekenningsdatum. Het totale aantal beschikbare PSU’s wordt dan
toegekend aan de kaderleden van de onderneming gebaseerd op
hun verwachte bijdrage aan de verwezenlijking van de ambities van
Solvay.

Kortetermijnvergoeding (KTV)

De prestaties van de Groep worden afgemeten aan de onder-
liggende jaarlijkse EBITDA (met een specifieke vrije-kasstroombe-
perking) en een indicator voor duurzame ontwikkeling.

De individuele prestaties worden gemeten aan de hand van een
aantal vooraf bepaalde jaardoelstellingen, die voor de leden van
het uitvoerend comité vooraf zijn goedgekeurd door de Raad van
Bestuur.

Langetermijnvergoeding (LTV)

Aandelenopties

Belangrijkste kenmerken:

Opties worden ‘at the money’ toegekend;

Met een looptijd van acht jaar;

De opties worden voor het eerst uitoefenbaar na een wachtpe-
riode van drie volledige kalenderjaren;

De opties zijn niet overdraagbaar tussen personen;

Het plan bevat een bad leaver clausule.

Performance Share Units
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Het uitvoerend comité (of de Raad van Bestuur voor de leden van
het uitvoerend comité) evalueert de prestaties en het uitvoerend
comité (of de Raad van Bestuur voor de leden van het uitvoerend
comité) kan ook de doelstellingen herevalueren wanneer er sprake is
van belangrijke wijzigingen in de parameters of andere onverwachte
omstandigheden.

Het uitbetalingspercentage van het PSU-plan 2013 was 45,5% van
de CFROI- en onderliggende EBITDA-streefcijfers voor de periode
2013-2015.

De Raad van Bestuur zag in dit bedrag een miskenning van de uitzon-
derlijke transformatie die de Groep heeft moeten ondergaan door
de overname en integratie van Cytec in de periode 2013-2015.
Daarom is besloten om de uitbetaling te verhogen tot 54,25%
(inclusief dividend- en koersschommelingen).

De Performance Share Unit-regeling voor 2017 kent een nieuw
onderdeel. Solvay heeft publiekelijk haar standpunt kracht bijgezet
over waardecreatie op basis van niet alleen financiële maar ook
extra-financiële indicatoren.

Om de LTV's te laten aansluiten bij Solvay's bredere definitie van
duurzame waardecreatie, zal een deel van de waarde vanaf nu
gelieerd zijn aan verbetering van de duurzaamheidsprestaties van
Solvay op het gebied van broeikasgasintensiteit. De nieuwe criteria,
die gelden vanaf de toekenning van LTV's in 2017, zijn derhalve als
volgt:

De vergoeding van de voorzitter van het uitvoerend comité is volledig
in overeenstemming met art. 520 ter van het Wetboek van Vennoot-
schappen en wordt door de Raad van Bestuur bepaald op aanbe-
veling van de remuneratiecommissie.

Aart. 520 ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat
vanaf het boekjaar 2011, bij het ontbreken van andersluidende statu-
taire bepalingen of de expliciete instemming van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering, ten minste één kwart van de variabele
vergoeding gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief
meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar,
terwijl een ander kwart gebaseerd moet zijn op vooraf bepaalde en
objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van ten minste
drie jaar.

Het basissalaris van de voorzitter van het uitvoerend comité is € 1,1
miljoen gebleven in overeenstemming met de marktmediaan van de
branchegenoten van Solvay.

Wat het extralegaal pensioen betreft, heeft de voorzitter van het
uitvoerend comité wegens zijn Belgisch statuut als zelfstandige een
eigen contractuele regeling, met eigen regels inzake pensioen,
overlijden en invaliditeit die de voorwaarden weerspiegelen die hij
voorheen bij Rhodia had.

Belangrijkste kenmerken:

De regeling is uitsluitend in contanten en omvat geen overdracht
van aandelen aan een begunstigde.

Er zijn twee prestatiecomponenten: 50% gebaseerd op het
EBITDA-streefcijfer conform de ambities van Solvay en 50%
gebaseerd op het CFROI-streefcijfer.

Voorwaarde is dat de persoon in dienst blijft tot het prestatiedoel
is bereikt.

Uitbetaling in contanten op basis van de beurskoers van Solvay op
einddatum.

Uitbetaling Performance Share Units 2013 (LTV)

Toekomstige regeling Performance Share Units (LTV)

40% op basis van onderliggende EBITDA-groei;

40% op basis van CFROI-verbetering

20% op basis van vermindering broeikasgasintensiteit

Chief Executive Officer6.3.3.

Basissalaris

Pensioen- en overige uitkeringen
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Het streefcijfer voor de kortetermijnvergoeding is 100% van dit basis-
salaris, met een maximum van 150%. De kortetermijnvergoeding is
gebaseerd op het behalen van vooraf gestelde doelen:

De langetermijnvergoeding bestaat uit een 50/50-verdeling tussen
aandelenopties en Performance Share Units, met een jaarlijkse
streefwaarde van 150% van het basissalaris en een maximale richtlijn
vastgesteld op 200% van dit salaris.

De regeling van Solvay voor langetermijnvergoedingen is onder-
worpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur. De ambitie
van Solvay om zijn CEO een competitief maar uitdagend belonings-
pakket aan te bieden, blijkt uit deze vergoedingsregeling waarbij het
streefcijfer voor zijn variabele vergoeding aanzienlijk hoger ligt dan
zijn basissalaris.

Afhankelijk van het al dan niet behalen van zijn individuele vooraf
door de Raad van Bestuur gestelde doelstellingen en het al dan niet
behalen van de collectieve economische en duurzaamheidsdoelstel-
lingen voor de Groep, is de vergoeding voor 2016 voor de voorzitter
van het uitvoerend comité als volgt samengesteld.

Vergoedingen en andere aan de voorzitter van het uitvoerend comité toegekende uitkeringen

In € 2016 2015
Basisvergoeding 1 100 000 1 100 000
Variabele vergoeding (kortetermijnvergoeding)(1) 1 325 500 1 507 000
Uitbetaling Performance Share Units 2013(2) 406 879 n.v.t.
Pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit (uitbetaald dan wel in voorzieningen opgenomen) 698 601 757 546
Andere onderdelen van de vergoeding(3) 15 279 15 279

(1) Betaald in april 2017
(2) Eerste plan geïntroduceerd in 2013 (voor periode 2013-2015) Uitkering in juni 2016
(3) Bedrijfsauto

Het streefcijfer voor de jaarlijkse aanmoedigingspremie bleef stabiel
op 100% van het basissalaris, met een maximum van 150%.

De prestatiemaatstaven kunnen variëren van 0% tot 200% maar de
maximale uitbetaling is begrensd op 150% van de doelstelling.

De Kortetermijnvergoeding van de CEO over 2016 bedroeg
€ 1.325.500, wat overeenkomt met 120,5% van zijn KTV-streefcijfer.

Prestatiemaatstaven

% van de
kortetermijn-
vergoeding Prestatie Uitbetalingsfactor

Onderliggende EBITDA (met kasstroombeperking) 50% 96% 48%
Duurzame ontwikkeling 10% 140% 14%

Strategie 30% 150% 45%
Individuele doelstellingen

Personeelsmodel 10% 135% 13,5%
Totaal 100% 120,5%

Kortetermijnvergoeding (KTV)

50% op basis van onderliggende EBITDA met kasstroombeperking

10% op basis van duurzame ontwikkeling (aanwezigheid van
Solvay in extra-financiële indexen en voortgang met het interne
systeem voor duurzame ontwikkeling Solvay Way)

40% op basis van individuele doelstellingen (zoals portefeuille-
beheer, O&I-strategie en medewerkersbetrokkenheid)

Langetermijnvergoeding (LTV)

Totale remuneratie van CEO op streefcijfer 2016

Bedrag van de betaalde vergoedingen en andere aan de
voorzitter van het uitvoerend comité direct of indirect toege-
kende uitkeringen

Kortetermijnvergoeding (KTV)
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Basissalaris x Doelbedrag x Prestatiefactor = Eindbedrag
Uitbetaling kortetermijnvergoeding € 1 100 000 x 100% x 120,5% = € 1 325 500

2016 was qua financiële prestaties weer een succesvol jaar voor Solvay.
Met de succesvolle overname van Cytec werd daarnaast een nieuwe
stap gezet in de transformatie van de Groep.

De CEO van Solvay behaalde alle door de Raad van Bestuur gestelde
doelen, onder andere wat betreft de integratie van en het realiseren van
synergie met Cytec, desinvesteringen, de O&I-strategie van de Groep
en de inzet van personeel. Bij dit laatste ging het met name om talent-
management en het opvolgingsplan van het uitvoerend comité in het
kader van het financiële equilibrium van de Groep op de korte en lange
termijn.

In verband met de succesvolle overname van Cytec, waarbij naar
schatting voor US$ 100 miljoen aan synergieën gerealiseerd werd, heeft
de Raad van Bestuur besloten om, in het kader van de prestatiebeloning,
een overname toekenning te verstrekken aan de CEO, bestaande uit

€ 200.000 in contacten en 35.149 aandelenopties. De aandelenopties
zijn voor een periode van drie jaar geblokkeerd en zullen alleen worden
uitgekeerd als de aandelenkoers stijgt.

Na een herziening bedraagt de geschatte waarde van de synergie
inmiddels US$ 150 miljoen.

In 2016 bedroeg de nominale waarde van deze totale langetermijnver-
goeding €1,65 miljoen, in lijn met het LTV-streefcijfer van 150% van het
basissalaris. De winst die uiteindelijk op de betalingsdatum wordt uitge-
keerd, hangt af van het al dan niet behalen van de prestatiedrempels
voor de PSU’s, alsook van de koers van het Solvay-aandeel op de beurs.
Het uiteindelijke aantal aandelenopties en PSU’s wordt berekend
volgens het Black Scholes model.

Jaarlijkse basis x Doelbedrag = Toekenningswaarde
Langetermijnvergoeding –
Performance Share Units € 1 100 000 x (150% / 2) = € 825 000
Langetermijnvergoeding –

Aandelenopties € 1 100 000 x (150% / 2) = € 825 000
Langetermijnvergoeding –

Totaal € 1 650 000

Doelbedrag PSU
2013 x Uitbetalingsfactor =

Uitkering in
contanten

Performance Share Units (in contanten) € 750,000 x 54.25% = € 406,879

Berekening remuneratie

Overname toekenning

Langetermijnvergoeding (LTV)
Toekenning 2016

PSU-uitkering 2013
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De leden van het uitvoerend comité hebben recht op een uitkering
bij pensionering, overlijden, ziekte en invaliditeit. In principe hangt dit af
van de regels toepasselijk in hun land van herkomst. Andere regelingen,

zoals ziektekostenverzekeringen, bedrijfswagens of onkostenvergoe-
dingen voor het gebruik van de eigen auto hangen eveneens af van
de toepasselijke regels in het land waar de begunstigde werkt. De aard
en het belang van de overige uitkeringen zijn grotendeels in overeen-
stemming met de marktmediaan.

Doel als % van basissalaris Prestatiemaatstaven
% van de kortetermijn-

vergoeding
Onderliggende EBITDA (met kasstroombeperking) 60%

Duurzame ontwikkeling 10%
Individuele doelstellingen 30%

70%

Totaal 100%

De jaarlijkse aanmoedigingspremie voor de leden van het uitvoerend
comité is 70% van het basissalaris. De kortetermijnvergoeding (KTV)
bestaat uit drie componenten, die als volgt worden gewogen:

De reële jaarlijkse aanmoedigingspremie kan variëren tussen 0% van het
streefcijfer bij zwakke prestaties tot 200% bij uitmuntende collectieve en
individuele prestaties.

In verband met de succesvolle overname van Cytec, waarbij naar
schatting voor US$ 100 miljoen aan synergieën gerealiseerd werden,
heeft de Raad van Bestuur besloten om 66.197 aandelenopties toe te
kennen aan het uitvoerend comité Deze toekenning sluit aan bij de
uitgangspunten voor prestatiebeloning aangezien deze opties geblok-
keerd zijn voor een periode van drie jaar en alleen uitgekeerd zullen
wordt naar rato van de koersstijging gedurende dezelfde periode.

Na een herziening bedraagt de geschatte waarde van de synergie
inmiddels US$ 150 miljoen.

Performance Share Units (PSU’s) Aandelenopties
Doelbedrag Doelbedrag

Uitvoerend comité
€ 250 000 € 250 000

Vergoedingen en andere aan de overige leden van het uitvoerend comité toegekende uitkeringen

In € 2016(1) 2015(2)

Basisvergoeding 2 259 531 2 182 396
Variabele vergoeding(3) 1 802 934 1 648 133
Uitbetaling Performance Share Units 2013(4) 406 880 n.v.t.
Pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit (uitbetaald dan wel in voorzieningen opgenomen) 672 567 936 092
Andere onderdelen van de vergoeding(5) 118 151 128 057

(1) V. De Cuyper, R. Kearns, K. Hajjar, P. Juéry
(2) V. De Cuyper, R. Kearns, K. Hajjar, P. Juéry
(3) Uitbetaling over 2015 gebaseerd op 60% van base salary bij doel – Uitbetaling over 2016 gebaseerd op 70% van base salary bij doel Uitbetaling in april

van het volgende jaar
(4) K. Hajjar uitgesloten (in dienst na LTV-toekenning 2013)
(5) Representatievergoeding, maaltijdcheques, bedrijfsauto

De variabele vergoeding bestond uit een jaarlijkse aanmoedigingspremie op basis van de prestaties met betrekking tot collectieve en vooraf
bepaalde economische en duurzaamheidsdoelstellingen voor de Groep, en de prestaties van de manager zelf, gemeten aan de hand van een
aantal vooraf bepaalde individuele doelstellingen.

Overige leden van het uitvoerend comité6.3.4.
Pensioen- en overige uitkeringen

Kortetermijnvergoeding (KTV)

60% verbonden aan de feitelijk behaalde prestaties gebaseerd
op jaarlijkse vooraf vastgelegde collectieve economische presta-
tiedoelstellingen voor de Groep (onderliggende EBITDA met een
specifieke vrije-kasstroombeperking);

10% verbonden aan de duurzame ontwikkelingsindicator van de
Groep;

30% afhankelijk van de individuele prestaties van de manager,
gemeten op basis van een reeks vooraf bepaalde doelstellingen.

Overname toekenning

Langetermijnvergoeding (LTV)

Totaalbedrag aan betaalde vergoedingen en andere uitkeringen direct of indirect toegekend aan de andere leden van het
uitvoerend comité door de vennootschap of een met haar verbonden vennootschap
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De vergoeding van de leden van het uitvoerend comité stemt volledig
overeen met art. 520 ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Art. 520 ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat
vanaf het boekjaar 2011, bij het ontbreken van andersluidende statu-
taire bepalingen of de expliciete instemming van de Algemene
Aandeelhoudersvergadering, ten minste één kwart van de variabele
vergoeding van de leden van het uitvoerend comité gebaseerd moet
zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria
over een periode van minstens twee jaar, terwijl minstens een ander
kwart gebaseerd moet zijn op vooraf bepaalde en objectief meetbare
prestatiecriteria over een periode van ten minste drie jaar.

De leden van het Uitvoerend Comité ontvangen aandelenopties en
Performance Share Units, zoals hierboven toegelicht. Ze ontvangen
echter geen aandelen als onderdeel van hun vergoeding.

Inzake beroepskosten ten laste van de vennootschap gelden voor
de leden van het uitvoerend comité, met inbegrip van de voorzitter,
dezelfde regels als voor alle kaderleden, dit wil zeggen een recht-
vaardiging, per post, van de gemaakte beroepskosten. Persoonlijke
kosten worden niet terugbetaald.

Indien bepaalde uitgaven gedeeltelijk een privékarakter hebben
(bijvoorbeeld autokosten), dan wordt een proportionaliteitsregel
toegepast, zoals voor alle kaderleden in een dergelijke situatie.

Wat betreft verzekeringen zorgt de vennootschap voor de leden van
het uitvoerend comité voor eenzelfde soort dekking als voor het
hogere kader.

Pensioenuitkeringen en uitkering bij overlijden van de leden van het
uitvoerend comité zijn in principe gebaseerd op de vergoedingen die
van toepassing zijn voor de leden van het hogere kader in hun land
van herkomst.

In 2016 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van het remuneratie
comité aandelenopties toegekend aan ongeveer 70 leden van het
hoger kader van de Groep. De uitoefenprijs komt op € 75,98 per
optie, met een verwervingsperiode van 3 jaar. Aan de leden van het
uitvoerend comité werden in maart 2016 in totaal 208.260 opties
toegekend (inclusief de overname toekenning), in vergelijking met
93.068 opties in 2015(1).

In combinatie met dit aandelenoptieplan heeft de Raad van Bestuur
Performance Share Units toegekend aan ongeveer 450 kaderleden
van de Groep, met een mogelijke uitbetaling na 3 jaar indien vooraf
bepaalde prestatiedoelstellingen (onderliggende EBITDA en CFROI)
behaald worden. Aan de leden van het uitvoerend comité werden
in maart 2016 in totaal 23.425 PSU’s toegekend, in vergelijking met
17.264 PSU’s in 2015(2).

Land Naam Functie Aantal opties(1) Aantal PSU’s
België Clamadieu, Jean‑Pierre Voorzitter van het uitvoerend comité 83 479 10 589
België De Cuyper, Vincent Lid van het uitvoerend comité 20 211 3 209
België Kearns, Roger Lid van het uitvoerend comité 49 502 3 209
België Hajjar, Karim Lid van het uitvoerend comité 34 857 3 209
België Juéry, Pascal Lid van het uitvoerend comité 20 211 3 209
TOTAAL 208 260 23 425

(1) Inclusief uitzonderlijke toekenning

Aandelenopties in het bezit van leden van het uitvoerend comité in 2016

Opties 31 december 2016

Land Naam
In bezit op

31 december 2015
Toegekend

in 2016
Uitgeoefend

in 2016
Vervallen

in 2015 In bezit
Uitoe-

fenbaar
Niet-uitoe-

fenbaar

België
Clamadieu,
Jean‑Pierre 170 346 83 479 0 0 253 825 65 188 188 637

België
De Cuyper,
Vincent 64 816 20 211 0 0 85 027 31 175 53 852

België Kearns, Roger 94 289 49 502 0 0 143 791 60 648 83 143
België Hajjar, Karim 21 164 34 857 0 0 56 021 0 56 021
België Juéry, Pascal 49 601 20 211 0 0 69 812 15 960 53 852
TOTAAL 400 216 208 260 608 476 172 971 435 505

In 2016 aan de leden van het uitvoerend
comité toegekende aandelenopties en PSU's

6.4.

(1) Aandelenopties: De reële waarde per aandelenoptie volgens het Black Scholes model bedroeg in 2015 € 26,09 en in 2016 € 17,07.
(2) De aandelenkoers voor de Performance Share Units bedroeg in 2015 € 124,90 en in 2016 € 77,91.
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De leden van het uitvoerend comité, en dat geldt ook voor de
voorzitter, hebben als onderdeel van hun verantwoordelijkheid
bestuursfuncties in dochterondernemingen van de Groep.

Indien deze bestuursfuncties vergoed worden, dan zijn de vergoe-
dingen inbegrepen in de eerder vermelde bedragen, ongeacht of
het een positie betreft van een loontrekkende dan wel van een
zelfstandige op basis van lokale wetgeving.

Geen enkel lid van het uitvoerend comité, evenmin de voorzitter,
zal kunnen rekenen op een vertrekpremie verbonden aan de uitoe-
fening van zijn mandaat. Bij een vroegtijdige beëindiging van de
functie is enkel het wettelijke systeem van toepassing.

Het contract van de heer J-P. Clamadieu bevat een concurrentie-
beding met een looptijd van 24 maanden, waarbij de totale
vergoeding niet meer bedraagt dan 12 maanden.

De contracten van de leden van het uitvoerend comité bevatten
geen clausule die zou voorzien in het terugkrijgen van de variabele
vergoeding in geval van foutieve financiële informatie.

De Groep heeft een systeem voor interne controle opgezet om een
redelijke mate van zekerheid te bieden in verband met (i) het naleven
van bestaande wetten en regelgeving, (ii) de toepassing van het
beleid en de doelstellingen die het bedrijf heeft vastgelegd, (iii) de
betrouwbaarheid van financiële en extra-financiële informatie en (iv)
de efficiëntie van de interne controleprocessen, in het bijzonder deze
die betrekking hebben op de bescherming van de activa.

Een redelijk mate van zekerheid betekent een hoge, maar geen
absolute zekerheid: elk systeem voor interne controle heeft zijn
beperkingen die voortkomen uit menselijke fouten, verkeerde beslis-
singen of keuzes inzake kosten/baten van controle.

Dit systeem bestaat uit vijf componenten: de controleomgeving, een
risicobeoordelingsproces, controleactiviteiten, de informatie- en
communicatiesystemen, en de interne controle.

De controleomgeving vormt de basis van het interne controle-
systeem, omdat dit het bewustzijn en het correct gedrag van alle
medewerkers bevordert. Het bestaat uit verschillende elementen die

een duidelijk kader scheppen met principes, regels, taken en verant-
woordelijkheden en het illustreert tegelijk de betrokkenheid van het
algemeen management.

Het Management Book geeft toelichting bij de organisatie en het
bestuur van de Groep: de functies en verantwoordelijkheden van het
uitvoerend comité, de Global Business Units en de functies worden
erin vastgelegd, alsook de draagwijdte ervan. Het vormt ook een
managementraamwerk dat tot uiting komt in de bestuurs- en perso-
neelsmodellen van de Groep, en het benadrukt onder meer het
belang van verantwoording en transparantie. Het Management Book
bevat daarnaast een goedkeuringsmatrix, waarin aangegeven staat
op welk managementniveau belangrijke beslissingen goedgekeurd
moeten worden (financiële verbintenissen, koop- of verkoopover-
eenkomsten, kapitaalinvesteringen, overnames of desinvesteringen
en schikkingen). Het bevat ten slotte ook 25 ‘rode lijnen’ waarmee de
belangrijkste risico’s van de Groep worden aangegeven. Deze regels
zijn verplicht voor alle medewerkers.

In de Gedragscode worden de principes omschreven waar de
medewerkers zich in hun dagelijkse activiteiten aan moeten houden.
De Code berust op een sterke traditie van waarden die diep
geworteld zijn in de bedrijfscultuur van de onderneming. Wat de
financiële verslaggeving betreft, stelt de Gedragscode dat de
medewerkers ervoor moeten zorgen dat deze accuraat en in
overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving.

Een Ethics Helpline, die wordt beheerd door een externe partner,
wordt ter beschikking gesteld van het personeel om hen de
mogelijkheid te bieden om, indien ze dit niet via hun managers of via
de afdeling Compliance wensen te doen, anoniem eventuele schen-
dingen van de Gedragscode te melden. De Helpline is beschikbaar
om problemen te melden via het internet in meer dan 45 specifieke
landen en regio’s en in de algemene categorie ‘overige locaties’.
Iedereen kan dus contact opnemen met de Ethics Helpline, waar
ook ter wereld hij of zij zich bevindt. Daarnaast is de webtool van
Ethics Helpline beschikbaar in meer dan 40 talen. De telefoonlijn
is onmiddellijk beschikbaar in meer dan 20 talen, afhankelijk van
het ingevoerde nummer. Medewerkers van Solvay hebben gratis
toegang tot de telefoonlijn en dit 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Al deze documenten zijn toegankelijk via het intranet van de Groep
en er worden regelmatige trainingssessies over de Gedragscode
gehouden voor alle medewerkers.

Er zijn gestandaardiseerde personeelsprocedures voor de ontwik-
keling, opleiding en evaluatie van het personeel. Per beroepstak
worden functieomschrijvingen van sleutelposities opgesteld:
Financiën heeft zijn eigen referentiekader voor functieomschrij-
vingen, waarin de belangrijkste posities aan bod komen die de
stiptheid, correctheid en kwaliteit van de financiële verslaggeving
waarborgen.

Belangrijkste bepalingen van hun contrac-
tuele relatie met de vennootschap en/of
verbonden ondernemingen, met inbegrip van
de vergoeding ingeval van vroegtijdig vertrek

6.5.

VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE
RISICOMANAGEMENT- EN INTERNE
CONTROLESYSTEMEN

7.

De controleomgeving7.1.
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Het is een inherent onderdeel van de Groep en haar bedrijfsactivi-
teiten om risico's te nemen waarbij tegelijkertijd de wet- en regel-
geving en de Gedragscode worden gerespecteerd en de doelstel-
lingen voor duurzame ontwikkeling worden nagestreefd.

Het Enterprise Risk Management (ERM) beleid van Solvay wordt
toegelicht in het Management Book: het stelt dat de Groep alle
potentieel belangrijke operationele risico’s en kansen zal identifi-
ceren, kwantificeren, beoordelen en beheren door middel van syste-
matisch risicomanagement dat geïntegreerd is in strategie, operati-
onele beslissingen en activiteiten. Enterprise Risk Management wordt
als een essentieel beleidsinstrument beschouwd voor het nemen
van noodzakelijke beslissingen om doelstellingen op korte, middel-
lange en lange termijn te behalen.

Het uitvoerend comité keurt het beleid en de procedures inzake
risicomanagement goed die binnen de hele Groep toegepast
worden. De afdeling Internal Audit & Risk Management (IA/RM) is
belast met de invoering van een allesomvattend en consistent risico-
beheersysteem binnen de Groep.

Dit risicomanagementsysteem houdt rekening met de strategische
doelstellingen van de organisatie en bestaat uit de volgende stappen:

Het ERM-beleid is gestructureerd rond drie hoofdlijnen:

Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van interne controleprocessen
voor omvangrijke processen een risicobeoordelingsmoment
ingelast, om te bepalen wat de belangrijkste controledoelstellingen
zijn die aangepakt moeten worden.

Dit geldt vooral voor processen op het niveau van de dochteron-
dernemingen, gedeelde diensten, GBU’s of op Groepsniveau, die de
basis vormen voor de financiële verslaggeving.

Meer informatie over risico’s kunt u vinden in het onderdeel ‘Risico-
management’ van het jaarverslag, waarin wordt ingegaan op de
belangrijkste risico’s voor de Groep en de acties die worden onder-
nomen om ze te voorkomen of te verminderen.

Solvay hanteert een systematische aanpak om controleactiviteiten
te creëren en in te voeren in de meest relevante processen. De
belangrijkste verantwoordelijkheden bij deze aanpak zijn vastgelegd
in het Management Book van Solvay. Corporate process owner (CPO)
zijn het topmanagement, de algemeen directeur van een functie
en de promotor van processen (en subprocessen). De corporate
process manager (CPM) is verantwoordelijk voor het definiëren van
een standaardprocedure voor de Groep. Hij moet:

De afdeling Internal Audit & Risk Management helpt de corporate
process managers bij het identificeren van de belangrijkste risico’s
in de processen en bij het uitwerken van controleactiviteiten die in
verhouding staan tot het belang van elk proces. Ze helpt hen ook bij
het opstellen van hun jaarlijks interne controleplan (waarin vermeld
wordt welke problemen en controles het komende jaar prioriteit
krijgen en het plan voor de invoering ervan). Dit plan wordt elk jaar
gevalideerd door een Stuurgroep Interne Controle, voorgezeten
door de CFO van de Groep en waaraan alle algemeen directeurs
van de functies deelnemen. Op elk niveau van de Groep (Corporate,
Shared Services-platformen en GBU’s) is het management dat de
verschillende processen leidt verantwoordelijk voor de uitvoering van
de controle.

Het risicobeoordelingsproces7.2.

de risicoanalyse (identificatie en evaluatie);

de besluitvorming over de manier waarop kritieke risico’s worden
aangepakt;

de uitvoering van acties die hiermee verband houden;

het opvolgen van deze acties.

een jaarlijkse top-down analyse, uitgevoerd op het niveau van de
Leadership Council (uitvoerend comité, voorzitters van GBU’s,
algemeen directeuren, voorzitters van regio’s en de algemeen
directeur van Solvay Business Services en bepaalde leden van het
hogere kader). Dit wordt aangevuld met een bottom-up analyse
aan de hand van risicobeoordelingen op het niveau van de GBU’s/
functies en wordt afgesloten met een controle en goedkeuring van
een lijst van Groepsrisico’s door het Risk Committee van de Groep
(uitvoerend comité en de algemeen directeurs van de functies
Personeelszaken, Industrieel, Juridische Zaken en Duurzame
Ontwikkeling). Het uitvoerend comité ontvangt regelmatig een
dashboard met een overzicht van de Groepsrisico’s, de follow-up
van deze risico’s en de vordering van de genomen preventiemaat-
regelen;

Een analyse van alle GBU’s en functies, met een methodologie
die aangepast is aan hun omvang en die geïntegreerd wordt in
het jaarlijkse strategisch controleproces. Bij deze analyse worden
alle kaderleden van de GBU of functie betrokken om de grootste
risico’s voor hun afdeling te identificeren en te evalueren. Daarna
kunnen het management en de voorzitter van de GBU (of de
algemeen directeur van de functie) de verantwoordelijkheid voor
alle kritieke risico’s toewijzen aan één van de managers van de
GBU. Een regelmatige opvolging van de maatregelen die genomen
worden om deze kritieke risico’s te vermijden, is vereist voor alle
GBU’s;

Specifieke risicobeoordelingen voor grote projecten (investe-
ringen, overnames of belangrijke projecten voor functies).

De controleactiviteiten7.3.

1. de risico’s identificeren en evalueren;

2. de voor deze risico's relevante procedures en controleactivi-
teiten ontwikkelen;

3. deze controles invoeren binnen de Groep.
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De algemene controle van de informatiesystemen omvat zowel veilig-
heidsaspecten, gericht op gegevensbescherming, als kwaliteitsas-
pecten, om ervoor te zorgen dat de oplossingen (beheer van wijzi-
gingen en projecten) en diensten (beheer van IT-activiteiten) zo goed
mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers.

De controle van financiële gegevens wordt over het hele verslagge-
vingsproces uitgevoerd. Daarnaast wordt in de Handleiding Finan-
ciële Verslaggeving uitgelegd hoe de verschillende IFRS-normen
toegepast moeten worden binnen de Groep.

De financiële elementen worden maandelijks geconsolideerd en
geanalyseerd op alle verantwoordelijkheidsniveaus binnen de
vennootschap (zoals Solvay Business Services, de lokale financiële
directeur, de afdeling boekhouding en verslaggeving op Groeps-
niveau en het uitvoerend comité), en op verschillende manieren,
zoals door variantieanalyses, controles van de plausibiliteit en de
coherentie, ratio-analyse of de vergelijking met gemaakte prognoses.

De auditcommissie valideert de resultaten om de drie maanden en
houdt rekening met het werk van de externe accountant.

De Groepsfunctie Communicatie legt een beleid vast voor externe
communicatie alsmede een persbeleid en voert dit uit. Deze functie
valideert de externe communicatie die mogelijk een impact hebben
op groepsniveau (het is een rode lijn die niet overschreden mag
worden).

De Groep gebruikt uitgebreide communicatiekanalen om alle
relevante informatie vanaf het topmanagement en vanuit het opera-
tionele niveau te ontvangen.

Het topmanagement kan voor de communicatie aan alle
medewerkers een beroep doen op een aantal instrumenten, zoals
het intranet van de Groep of de elektronische nieuwsbrieven, die
door leidinggevenden worden gebruikt bij presentaties voor de
verschillende teams over heel de wereld.

Naast analyse van de maandelijkse verslaggeving die door Group
Controlling opgesteld wordt, controleert het uitvoerend comité elk
kwartaal de resultaten van de GBU’s via de zogenoemde business
forecast reviews.

De informatiesystemen voor de volledige Groep worden beheerd
door Solvay Business Services. Het merendeel van de activiteiten van
de Groep wordt ondersteund door een klein aantal geïntegreerde
ERP-systemen. De financiële consolidatie wordt ondersteund met
een speciaal programma.

Voor de financiële verslaggeving publiceert Solvay kwartaalresultaten.
Vooraleer elk kwartaal afgesloten wordt, geeft de afdeling
boekhouding en verslaggeving op Groepsniveau schriftelijke en
gedetailleerde instructies door aan alle betrokken partijen.

De publicatie van deze resultaten wordt verschillende keren vooraf
nagekeken en gevalideerd:

De auditcommissie bewaakt de doeltreffendheid van de interne
controlesystemen. De commissie houdt toezicht op het werk van
Internal Audit & Risk Management inzake financiële, operationele en
compliancecontroles. Het wordt met name geïnformeerd over de
draagwijdte, de programma’s en het resultaat van de interne audit en
het ziet erop toe dat de aanbevelingen vanuit de audit op correcte
wijze worden uitgevoerd. De rol en taken van de auditcommissie
staan in detail omschreven in het Handvest.

De Internal Audit is een onafhankelijke en objectieve afdeling die
controleert en advies verschaft, om waarde toe te voegen aan de
activiteiten van de Groep verbeteren. Zij helpt de Groep bij het
behalen van de doelstellingen door een systematische en strikte
aanpak te hanteren en zo de doeltreffendheid van risicomana-
gement-, controle-, en bestuursprocessen te evalueren en deze te
verbeteren.

Planning en inhoudelijke omschrijving van de interne audit vindt
plaats op basis van een risicoanalyse, waarbij de nadruk gelegd wordt
op domeinen waar het risico het grootst geacht wordt. Elke geconso-
lideerde entiteit van de Groep ondergaat op zijn minst om de 3 jaar
een interne audit.

Het management voert de aanbevelingen van de afdeling Internal
Audit uit.

Andere entiteiten voeren gelijksoortige activiteiten uit op zeer
specifieke domeinen. Enkele voorbeelden:

Informatie en communicatie7.4.

Ze worden opgesteld onder toezicht en controle van het
uitvoerend comité;

De auditcommissie valideert ze en ziet erop toe dat de IFRS-
boekhoudregels nageleefd worden en dat een correct en
waarheidsgetrouw beeld wordt gegeven van de zakelijke activi-
teiten van de Groep;

De Raad van Bestuur keurt de informatie goed.

Toezicht op de interne controle7.5.

De afdeling Health Safety & Environment voert audits uit op het
gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu.

De afdeling Compliance & Risk Management van Solvay Business
Services voert IT-auditopdrachten uit in samenwerking met
Internal Audit.

De afdeling Ethics & Compliance coördineert het onderzoek naar
mogelijke schendingen van de Gedragscode.
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De controle van de financiële situatie van de vennootschap, van de
jaarrekening en van de afstemming van de jaarrekening en de daarin
op te nemen gegevens met het Wetboek van Vennootschappen en
de statuten, wordt toevertrouwd aan een of meer accountants,
benoemd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering en
gekozen uit de leden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De opdracht en de bevoegdheid van de accountant(s) zijn wettelijk
vastgelegd.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt het aantal
accountants en beslist over hun vergoedingen, in overeenstemming
met de wet. De accountants hebben daarnaast recht op een
vergoeding van de reiskosten voor de controle op sites en bij admini-
stratieve kantoren.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan ook een of meer
plaatsvervangende accountants aanwijzen. De accountants worden
benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot
verlenging. De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan hen niet
ontslaan, tenzij ze hiervoor een grondige reden heeft.

Het auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA is
op de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2016
afgelopen.

Op voorstel van de auditcommissie heeft de Raad van Bestuur op
de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016
voorgesteld om het auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, te
hernieuwen voor een periode van drie jaar. De Raad stelt ook voor
om mevrouw Corine Magnin te benoemen tot plaatsvervangende
vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA
voor dezelfde termijn.

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016
is met beide voorstellen akkoord gegaan.

In 2016 bedroeg de auditvergoeding voor Solvay nv € 1,1 miljoen.
Deze bestaat uit de audit van zowel de statutaire als de geconsoli-
deerde jaarrekening van Solvay nv.
De extra auditvergoedingen voor dochterondernemingen van Solvay
bedroegen € 5,1 miljoen, inclusief de audit op Cytec voor heel 2016.

In 2016 werden er extra niet-auditgerelateerde vergoedingen van
€ 1,4 miljoen betaald door dochterondernemingen van Solvay.

Krachtens artikel 34 van het Belgische Koninklijk Besluit van 14
november 2007 verschaft de vennootschap hierbij de volgende infor-
matie:

Per 21 december 2015 bedroeg het kapitaal van de vennootschap
€ 1.588.146.240, verdeeld in 105.876.416 volgestorte gewone
aandelen zonder nominale waarde.

Alle Solvay-aandelen hebben dezelfde rechten. Er zijn geen verschil-
lende soorten aandelen.

De statuten van Solvay bevatten geen beperkingen in de overdracht
van aandelen.

De vennootschap is geïnformeerd dat sommige individuele aandeel-
houders die een direct aandelenbelang in Solvay hebben, onderling
willen overleggen wanneer de Raad van Bestuur vragen van groot
strategisch belang voorlegt aan de Algemene Aandeelhoudersverga-
dering. Ieder van deze aandeelhouders blijft echter volledig vrij om
te stemmen zoals hij/zij wil. Geen van deze personen, individueel of
samen met anderen, bereiken de initiële drempel van 3% waarvoor
een transparantieverklaring vereist is.

Solvay is niet op de hoogte van andere stemovereenkomsten of
afspraken tussen aandeelhouders.

Dergelijke effecten zijn niet uitgegeven.

Er bestaat geen aandelenplan voor werknemers met een dergelijk
mechanisme.

EXTERNE AUDIT8. KRACHTENS ARTIKEL 34 VAN HET
BELGISCHE KONINKLIJK BESLUIT VAN 14
NOVEMBER 2007 TE VERSCHAFFEN
INFORMATIE

9.

Kapitaalstructuur en aan de Raad van
Bestuur verleende bevoegdheden

9.1.

Aandelenoverdracht en aandeelhoudersover-
eenkomsten

9.2.

Houders van effecten met bijzondere zeggen-
schapsrechten

9.3.

Mechanisme voor de controle van aandelen-
plannen voor werknemers wanneer de
zeggenschapsrechten niet rechtstreeks door
de werknemers worden uitgeoefend

9.4.
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Elk Solvay-aandeel geeft de houder recht op één stem in de Aandeel-
houdersvergadering.

Krachtens artikel 11 van de statuten van de vennootschap mogen
het stemrecht en de overige rechten verbonden aan aandelen die
in een gemeenschap vallen of waarop een recht van vruchtgebruik
of pand rust door één daarvoor aangewezen persoon worden uitge-
oefend, bij gebreke waarvan deze rechten zijn opgeschort.

De stemrechten verbonden aan Solvay-aandelen die worden gehouden
door Solvay Stock Option Management zijn van rechtswege opgeschort.

Volgens de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een
Raad van Bestuur bestaande uit minstens vijf leden, wier aantal door
de Aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld (artikel 14).

De bestuurders worden door de Algemene Aandeelhoudersverga-
dering benoemd voor een termijn van vier jaar (en kunnen worden
herbenoemd).

Benoeming, herbenoeming, ontslag en afzetting van een bestuurder
wordt door de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Gewone
Algemene Aandeelhoudersvergadering voorgelegd. Ook wordt er door
de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering over gestemd of de
bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria, nadat de Onder-
nemingsraad hierover is geïnformeerd. Allereerst wordt advies gevraagd
van de benoemingscommissie, die het profiel van elke kandidaat moet
definiëren en beoordelen aan de hand van de door haar bepaalde
benoemingscriteria en specifieke vaardigheden.

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering beslist bij volstrekte
meerderheid over de voorstellen van de Raad van Bestuur hierover.

Wanneer een functie gedurende de lopende termijn vacant wordt, dan
mag de Raad van Bestuur een nieuwe bestuurder benoemen, mits deze
benoeming tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Aandeelhou-
dersvergadering alsnog ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voor wijziging van de statuten van de vennootschap is een besluit
van de Aandeelhoudersvergadering vereist dat moet zijn genomen
op een vergadering waarbij minstens 50% van het maatschappelijk
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en, in beginsel, met een
meerderheid van minstens 75% van de uitgebrachte stemmen.

Als het aanwezigheidsquorum op de eerste Buitengewone Algemene
Aandeelhoudersvergadering niet wordt gehaald, kan een tweede
Aandeelhoudersvergadering zonder aanwezigheidsquorum beslissen.

Voor bepaalde andere zaken, zoals wijziging van het doel van de
vennootschap, kan een grotere meerderheid vereist zijn.

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de vennoot-
schap.

Alle bevoegdheden die wettelijk of statutair niet aan de Algemene
Aandeelhoudersvergadering zijn voorbehouden, zijn aan dit bestuur
toegewezen.

De Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor een aantal
essentiële domeinen aan zichzelf voorbehouden en heeft de overige
bevoegdheden gedelegeerd aan een uitvoerend comité (meer infor-
matie in het Handvest).

Voor alle aangelegenheden waarvoor de Raad van Bestuur exclusief
bevoegd is, werkt zij nauw samen met het uitvoerend comité. Deze
laatste heeft namelijk als taak de meeste voorstellen voor te bereiden
waarover de Raad moet beslissen.

In het kader van de overname van Cytec Industries Inc. was de Raad
van Bestuur tot 31 december 2016 gemachtigd om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met bijdragen in contanten tot maximaal € 1,5
miljard, waarvan maximaal € 1.270.516.995 wordt toegewezen aan de
post ‘Kapitaal’ en het overige aan de post ‘Uitgiftepremie’. De overname
is op 9 december 2015 voltooid en is door de Raad van Bestuur deels
gefinancierd door het maatschappelijk kapitaal met € 317.629.245 te
verhogen door uitgifte van 21.175.283 nieuwe gewone Solvay-aandelen
met een uitgiftepremie van € 1.182.216.050. Deze bijzondere volmacht
is derhalve niet meer relevant.

De Raad van Bestuur heeft momenteel geen volmacht van de
Algemene Aandeelhoudersvergadering om eigen aandelen te
verwerven of te vervreemden.

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft op 10 mei
2016 goedkeuring verleend aan de bepalingen inzake wijziging in
de zeggenschapsverhoudingen met betrekking tot de in december
2015 uitgegeven in euro luidende senior en hybride obligaties en
in dollar luidende senior notes om de overname van Cytec en de
algemene zakelijke doeleinden van de Solvay-groep te financieren.
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