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Aankondiging 

 Conform het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie, 

gepubliceerd op de websites van Viohalco NV en Sidenor Holdings NV (hierna Sidenor NV) , 

hebben de aandeelhouders van Sidenor NV een keuzerecht gekregen met betrekking tot het 

totale aantal nieuwe aandelen dat, ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie van 

Sidenor NV met Viohalco NV, zal ontstaan in de laatste vennootschap (Viohalco NV). Met 

name hebben de aandeelhouders van Sidenor NV het recht gekregen om, door indiening van 

een speciale aangifte bij Sidenor NV, ervoor te kiezen om hun nieuwe aandelen van Viohalco 

NV te ontvangen via een andere bewaarnemer dan de Griekse Centrale 

Effectenbewaarinstelling (hierna “AthexCSD”). Viohalco NV kondigt aan dat, vanaf de datum 

van deze aankondiging, het voornoemde keuzeformulier voor de aangifte van het 

betreffende keuzerecht van de aandeelhouders gepubliceerd is op de website van Viohalco 

en  Sidenor (www.viohalco.com, www.sidenor.gr).  De keuzeperiode voor de levering van 

de nieuwe aandelen start op 10.07.2015 en beëindigt op 20.07.2015 

 

 Het tijdschema van de te ondernemen acties voor de voltooiing van de 

grensoverschrijdende fusie en de levering van de nieuwe aandelen van Viohalco NV aan de 

aandeelhouders van Sidenor NV is te vinden in onderstaande tabel: 

  

Datum Beschrijving van de actie 
10.07.2015 Aandeelhoudersvergaderingen van Viohalco NV en 

Sidenor NV in verband met de goedkeuring van de 
grensoverschrijdende fusie tussen beide ondernemingen. 

10.07.2015 Start van de keuzeperiode voor de levering van de 
nieuwe aandelen. 

14.07.2015 Voorafgaand certificaat uitgegeven door het Griekse 
Ministerie van Economie, Infrastructuur, de Zee en 
Toerisme. 

16.07.2015 Ondertekening van een Belgische notariële akte voor de 
voltooiing van de grensoverschrijdende fusie.  

16.07.2015 Laatste notering van aandelen van Sidenor NV op de 
Athens Stock Exchange en OTC trading 

17.07.2015 Schrapping van de notering van aandelen van Sidenor NV 
op de Athens Stock Exchange. 

http://www.viohalco.com/
http://www.sidenor.gr/


20.07.2015 Einde van de keuzeperiode. 

24.07.2015 Levering van de nieuwe aandelen van Viohalco NV aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap hetzij via 
AthexCSD, of via een andere effectenbewaarinstelling, 
naargelang de uitoefening (of niet) van hun keuzerecht. 

27.07.2015 Verhandeling van de nieuwe aandelen van Viohalco NV, 
tegelijkertijd op de Athens Stock Exchange en op 
Euronext Brussels. 

 

 

 De Vennootschap merkt op dat voormelde data louter indicatief zijn en gewijzigd 

kunnen worden omwille van externe omstandigheden. 

 


