
	  

	  

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 12 februari 2014 

 
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 en tevens ook aangekondigd in overeenstemming met de bepalingen 
van de Griekse wet 3340/2005. 

 
Viohalco gaat verder met de secundaire notering van haar aandelen op de Athens 
Exchange 

 
Viohalco NV maakt vandaag bekend dat de Hellenic Exchanges – Athens Exchange Holding 
Company S.A. (Helex) haar goedkeuring heeft verleend op 11 februari 2014 voor een 
secondaire notering van Viohalco’s NV 219.611.308 aandelen, die 100% van haar 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen, op de Main Market van de Athens Exchange. 

Viohalco NV’s aandelen zullen genoteerd zijn op de Main Market van de Athens Exchange, 
onder het handelssymbool “VIO” (in Latijnse tekens) en “BIO” (in Griekse tekens) en ISIN 
code BE0974271034. De eerste handelsdag op de Main Market van de Athens Exchange zal 
plaatsvinden op 14 februari 2014. 

In de context van de secondaire notering werd een aanvulling op het prospectus van 29 oktober 
2013 met betrekking tot de notering en toelating tot de handel van alle aandelen van Viohalco 
NV op Euronext Brussel, goedgekeurd door de Belgische Financial Services and Markets 
Authority, de FSMA, op 28 januari 2014.  

De aanvulling samen met het prospectus werden op verzoek van Viohalco NV door de FSMA 
ter kennis gegeven aan de Hellenic Capital Market Commission in verband met de secondaire 
notering en toelating tot de handel van de aandelen op de Main Market van de Athens 
Exchange. Als gevolg daarvan, in overeenstemming met de relevante toepasselijke Griekse 
wetgeving, vormt bovenvermelde prospectus, samen met bovenvermelde aanvulling, het 
prospectus die beschikbaar wordt gesteld in Griekenland voor de secondaire notering. 

Het bovenvermelde prospectus en de aanvulling zijn beschikbaar op de website van Viohalco 
NV (www.viohalco.com) alsook op de website van de Helex. 

Dit is geen aanbieding tot aankoop, inschrijving of verkoop van aandelen in Viohalco NV. Er 
wordt geen nieuw kapitaal opgehaald als onderdeel van deze secondaire notering. Bovendien, 
zullen de aandelen hoofdzakelijk genoteerd blijven op Euronext Brussels onder het 
handelssymbool “VIO” en de ISIN code BE0974271034. 



	  

	  

Over Viohalco NV 

Viohalco NV is de moedervennootschap van de Viohalco groep en houdt participaties in 
ongeveer 90 vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens Exchange. Met 
productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, waar bijna 8000 personeelsleden zijn 
tewerkgesteld, specialiseren de dochtervennootschappen van de groep zich in de productie van 
staal, koper en aluminium producten met een jaaromzet van meer dan 3 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 onze vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

 

* 

 

	  


