
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2015 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο 
της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007  σχετικά 
με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά. 

Η βελγική εταιρία Viohalco S.A. (εφεξής Viohalco) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 29 
Απριλίου 2015 ανακοίνωσης των εταιριών Viohalco και Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών, 
Ανώνυμη Εταιρία  (εφεξής Σιδενόρ Συμμετοχών), όσον αφορά στη διασυνοριακή συγχώνευση 
με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από τη Viohalco, οι δύο εταιρίες οριστικοποίησαν 
σήμερα το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως που καθορίζει τους όρους της 
συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και 
του Ελληνικού Νόμου 3777/2009, με τις οποίες εφαρμόστηκε η οδηγία 2005/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

 

Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις 
οικονομικές καταστάσεις της Viohalco και της Σιδενόρ Συμμετοχών της 31ης Δεκεμβρίου 
2014. Σύμφωνα με το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως η προτεινόμενη σχέση 
ανταλλαγής των μετοχών προσδιορίστηκε σε 2,28000002656172:1. Δηλαδή προτείνεται οι 
μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών να ανταλλάξουν 2,28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ 
Συμμετοχών με μία (1) νέα μετοχή της Viohalco ενώ οι μέτοχοι της Viohalco θα διατηρήσουν 
τον ίδιο αριθμό μετοχών. 
 
Η ελεγκτική εταιρεία VMB BEDRIJFSREVISOREN CVBA έχει διοριστεί ως κοινός 
εμπειρογνώμονας από τον Πρόεδρο του  γαλλόφωνου Εμποροδικείου Βρυξελλών κατόπιν 
κοινής αιτήσεως της Viohalco και της Σιδενόρ Συμμετοχών, για τη εκπόνηση της εκθέσεως που 
απαιτείται από το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και του άρθρου 6 του 
Ελληνικού Νόμου 3777/2009. 
 
Η διασυνοριακή συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων 
των δύο εταιρειών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο 2015. 
 
Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και των 
δύο εταιριών. Θα κατατεθεί επίσης στο μητρώο του γαλλόφωνου Εμποροδικείου Βρυξελλών 
και θα δημοσιευτεί στη Βελγική Εφημερίδα της Κυβέρνησης έξι εβδομάδες πριν από τις 
γενικές συνελεύσεις των μετόχων που θα αποφασίσουν σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
διασυνοριακή συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 772/7 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009, το κοινό σχέδιο της διασυνοριακής 
συγχώνευσης θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού στην Ελλάδα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 
την απόφαση επί της προτεινόμενης διασυνοριακής συγχωνεύσεως από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Σιδενόρ Συμμετοχών και αυτή η κατάθεση θα δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 



 

 

 
 

Σχετικά με την Viohalco SA 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες 
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες 
στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ.  και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της 
Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς 
και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 
ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη 
περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή 
έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com  . 

http://www.viohalco.com/

