
 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 11 mei 2015 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals 
gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 en in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

Naar aanleiding van de aankondiging op 29 april 2015 van de Belgische vennootschap Viohalco 

NV (hierna Viohalco) en Sidenor Holdings S.A. (hierna Sidenor Holdings) met betrekking tot 

de grensoverschrijdende fusie door overneming van Sidenor Holdings door Viohalco, kondigt 

Viohalco aan dat beide vennootschappen vandaag het gemeenschappelijk fusievoorstel hebben 

gefinaliseerd, dat de voorwaarden van de fusie uiteenzet overeenkomstig artikel 772/6 van het 

Belgische Wetboek van vennootschappen en de Griekse Wet 3777/2009, die Richtlijn 

2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende 

grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen omzetten in nationaal recht. 

Het gemeenschappelijk fusievoorstel werd opgesteld rekening houdend met de jaarrekening van 

Viohalco en Sidenor Holdings afgesloten op 31 december 2014. Overeenkomstig het 

gemeenschappelijk grensoverschrijdend fusievoorstel is de voorgestelde ruilverhouding van de 

aandelen vastgesteld op 2,28000002656172:1. Dit betekent dat zal worden voorgesteld dat de 

aandeelhouders van Sidenor Holdings 2,28000002656172 Sidenor Holdings aandelen omruilen 

voor 1 nieuw Viohalco aandeel terwijl Viohalco aandeelhouders hetzelfde aantal aandelen 

zullen houden.  

Op gezamenlijk verzoek van Viohalco en Sidenor Holdings heeft de Voorzitter van de 

Rechtbank van Koophandel te Brussel VMB BEDRIJFSREVISOREN CVBA aangeduid als 

gemeenschappelijke onafhankelijke deskundige om het verslag op te stellen dat vereist is 

krachtens artikel 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de 

Griekse Wet 3777/2009. 

De grensoverschrijdende fusie zal in de loop van de maand juli 2015 ter goedkeuring aan de 

algemene vergaderingen van de aandeelhouders van beide vennootschappen worden 

voorgelegd. 

Het gemeenschappelijk fusievoorstel zal beschikbaar zijn op de website van beide 

vennootschappen. Het zal ook worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel 

te Brussel en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad zes weken voor de algemene 

vergaderingen van de aandeelhouders die over de beoogde grensoverschrijdende fusie moeten 

besluiten overeenkomstig artikel 772/7 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. 

Overeenkomstig artikel 4 van de Griekse Wet 3777/2009 zal het gemeenschappelijk 

fusievoorstel worden neergelegd bij het General Commercial Registry (G.E.M.I.) van het 

Griekse Ministerie van Economie, Infrastructuur, Marine & Toerisme in Griekenland minstens 

één maand voor een besluit over de voorgestelde grensoverschrijdende fusie kan worden 

genomen op de algemene vergadering van de aandeelhouders van Sidenor Holdings en 



 

 

dergelijke neerlegging zal worden bekendgemaakt op de website van het G.E.M.I. 

overeenkomstig Grieks recht. 

 

Over Viohalco 

Viohalco NV, is de holding van verschillende metaalverwerkende bedrijven in Europa, gevestigd 
in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren de 
dochterondernemingen van Viohalco zich in de productie van aluminium, koper en kabels, staal 
en stalen buizen producten , met een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezit de groep 
substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende 
goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over de 
Vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

 


