
 

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

  

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2015 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο 
Βέλγικο 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. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» ΑΠΟ 

ΤΗΝ  VIOHALCO  S.A. 

     Η βελγική εταιρεία Viohalco S.A. (στο εξής Viohalco), πρωτογενώς εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Βρυξελλών Βελγίου Euronext Brussels και δευτερογενώς εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των 

αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που 

πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015, αποφασίστηκε, μεταξύ των άλλων, η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco κατά το ποσό των ευρώ 12.669.660,51, λόγω 

της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την Viohalco της ελληνικής 

εταιρίας «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής Σιδενόρ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772/1 και επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιριών 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. 

     Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ 

από την Viohalco, η οποία  ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2015, με τη σύνταξη της 

από 22 Ιουλίου 2015 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Βρυξελλών 

Βελγίου Sophie Maquet, και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco, το 

μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται σήμερα σε 117.665.854,70 ευρώ και διαιρείται σε 

233.164.646 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. 



 

 
 

      

      To  Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε, στις 29-7-2015, την δευτερογενή εισαγωγή  

προς διαπραγμάτευση των 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco που εκδόθηκαν  

από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, λόγω της διασυνοριακής 

συγχωνεύσεως. Σημειώνεται ότι, στις 29-7-2015, εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο 

Βρυξελλών Βελγίου Euronext Brussels η πρωτογενής εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 

των ανωτέρω 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 

Βελγίου Euronext Brussels. 

      Την 30η Ιουλίου 2015 θα αρχίσει ταυτόχρονα στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 

Βελγίου Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών η  διαπραγμάτευση των 

13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της, λόγω της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Σιδενόρ 

από την  Viohalco.  

Λαμβάνοντας υπόψη την αναστολή λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών,σε περίπτωση παράτασης της αναστολής λειτουργίας της αγοράς του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών πέραν και της ανωτέρω ημερομηνίας (30-7-2015), η έναρξη 

διαπραγμάτευσης των 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα λειτουργίας της αγοράς του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.     

       Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών της Viohalco που προέκυψαν  από 

τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία 

του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 24 Ιουλίου 2015  για την εισηγμένη εταιρία 

Σιδενόρ. 

      Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι πιστωμένες, με βάση 

την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των 

Μετόχων στο Σ.Α.Τ..  

      Υπενθυμίζεται ότι η εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των 

συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως ακολούθως: Κάθε μέτοχος της Σιδενόρ θα 

ανταλλάσσει 2,28000002656172 μετοχές με 1 νέα μετοχή της Viohalco, χωρίς 

ονομαστική αξία, ενώ οι μέτοχοι της Viohalco θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών. 

       Περαιτέρω, ανακοινώνεται ότι, για την δευτερογενή εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 13.553.338  νέων μετοχών της 

Viohalco, λόγω της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ από τη 



 

 
 

Viohalco, η Viohalco δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου ή άλλου 

ισοδύναμου εντύπου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 2(α) του ελληνικού 

νόμου 3401/2005, δεδομένου ότι οι νέες μετοχές Viohalco (ήτοι 13.553.338 μετοχές)  

αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις 

εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ιδίας κατηγορίας της Viohalco (ήτοι 

219.611.308 μετοχές) που είχαν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην  ίδια 

οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δηλαδή ποσοστό 6,171511896%. 

Συναφώς, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7235/19-6-2015 επιστολή γνωστοποίησης προς την 

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Viohalco δήλωσε αφενός ότι δεν έχει 

επικαλεστεί ούτε υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 2(α)  του  ελληνικού νόμου 

3401/2005 τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες και αφετέρου ότι, με την έκδοση 

και εισαγωγή για διαπραγμάτευση των 13.553.338 νέων μετοχών, η Viohalco δε θα 

επικαλεστεί την εξαίρεση που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 2(α)  του 

ελληνικού νόμου 3401/2005 για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Τέλος, 

σημειώνεται ότι, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο Βρυξελλών Βελγίου Euronext Brussels των 13.553.338  νέων μετοχών 

της Viohalco, λόγω της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ 

από τη Viohalco, η Viohalco, επίσης, δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού 

Δελτίου ή άλλου ισοδύναμου εντύπου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18, παρ. 2 

(α) του  βελγικού νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 για τη δημόσια προσφορά κινητών 

αξιών και την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. 

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. +30 210 68.61.111, κ. Πρόδρομο Κοψιαύτη ή κα. 

Έβελυν Καράσο. 

Βρυξέλλες Βελγίου, 29 Ιουλίου 2015 

 
Σχετικά με τη 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/

