
 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 17 februari 2016 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals gedefinieerd 
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. 

 

Tijdschema van de voltooiing van de grensoverschrijdende fusie  

Conform het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie, gepubliceerd 

op de website van Viohalco NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht 

(hierna “Viohalco”) hebben de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen 

Elval holdings naamloze vennootschap (hierna “Elval”), Diatour Management and Tourism 

naamloze vennootschap (hierna “Diatour”), Alcomet Copper and Aluminium naamloze 

vennootschap (hierna “Alcomet”) en Eufina naamloze vennootschap (hierna “Eufina” en 

samen met Elval, Diatour en Alcomet, de “Overgenomen vennootschappen”), een 

keuzerecht gekregen met betrekking tot het totale aantal nieuwe aandelen dat, ten gevolge 

van de grensoverschrijdende fusie van de overgenomen vennootschappen met Viohalco, zal 

ontstaan in de laatste vennootschap (Viohalco). Met name hebben de aandeelhouders van 

de overgenomen vennootschappen het recht gekregen om, door indiening van een speciale 

aangifte bij de respectieve overgenomen vennootschappen, ervoor te kiezen om hun nieuwe 

aandelen van Viohalco te ontvangen via een andere bewaarnemer dan de Griekse Centrale 

Effectenbewaarinstelling (hierna “AthexCSD”). Viohalco 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 Elval (www.viohalco.com, www.elval.gr) en ter beschikking gebracht van de 

aandeelhouders van Alcomet, Diatour en Eufina  De keuzeperiode voor de levering van de 

nieuwe aandelen start op 18 februari 2016 en beëindigt op 29 februari 2016 

 

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

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

aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen is te vinden in onderstaande tabel: 

  

 

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


Datum Beschrijving van de actie 
18.02.2016 - Buitengewone Algemene vergadering van 

aandeelhouders van Elval, Alcomet en Diatour over de 
goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie* 
-Start van de keuzeperiode voor de levering van de 
nieuwe aandelen van Viohalco 

*De grensoverschrijdende fusie werd ook door de 
buitengewone algemene vergadering van Eufina op 4 
februari 2016 goedgekeurd. 

24.02.2016 Voorafgaand certificaat uitgegeven door het Griekse 
Ministerie van Economie, Infrastructuur, de Zee en 
Toerisme. 

25.02.2016 -Levering van een verzoekschrift aan de Athens Stock 
Exchange voor de schorsing van de notering van de Elval 
aandelen  
– Laatste notering van aandelen van Elval  op de Athens 
Stock Exchange en OTC trading 

26.02.2016 - Schorsing van de notering van de Elval aandelen 
- Ondertekening van een Belgische notariële akte voor de 
voltooiing van de grensoverschrijdende fusie. 

29.02.2016 Einde van de keuzeperiode. 
04.03.2016 Levering van de nieuwe aandelen van Viohalco aan de 

aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen 
hetzij via AthexCSD, of via een andere 
effectenbewaarinstelling, naargelang de uitoefening (of 
niet) van hun keuzerecht. 

07.03.2016 Verhandeling van de nieuwe aandelen van Viohalco, 
tegelijkertijd op de Athens Stock Exchange en op 
Euronext Brussels. 

 

De voormelde data zijn louter indicatief en zouden gewijzigd kunnen worden. 

 

Over Viohalco 

Viohalco, 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. 
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