
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 

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

Σε συνέχεια του δελτίου τύπου που εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 σε σχέση με το 

χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της 

ελληνικής εταιρίας «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» (Σιδενόρ)  από την 

Viohalco S.A. (Viohalco ή η Εταιρία) και λόγω της καθυστέρησης στην εξασφάλιση εκ μέρους 

της Εταιρίας από τις ελληνικές Αρχές του απαιτούμενου πιστοποιητικού  προ συγχωνεύσεως  

που βεβαιώνει τη νομιμότητα των σχετικών ενεργειών και διατυπώσεων προ της 

συγχωνεύσεως, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, η Viohalco ανακοινώνει ότι το 

χρονοδιάγραμμα γεγονότων που ανακοινώθηκε προγενέστερα πρέπει να τροποποιηθεί. Λόγω 

αυτής της καθυστέρησης, η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και η παράδοση των νέων 

μετοχών της Viohalco που θα εκδοθούν ως αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως,  θα αναβληθεί. 

 Συναφώς, η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σιδενόρ στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και εξωχρηματιστηριακώς δεν θα είναι η  16η Ιουλίου 2015, όπως ανακοινώθηκε 

προγενέστερα, αλλά μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Aναλυτικότερο  χρονοδιάγραμμα ενεργειών θα ανακοινωθεί από τη Viohalco σε εύθετο 

χρόνο. 

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/

