
 

 

Ανακοίνωση της Viohalco S.A. 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συνιστούν «ρυθμιζόμενες 

πληροφορίες» κατά την έννοια του  Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος της 14ης Νοεμβρίου 

2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.  

Έγκριση και κοινοποίηση σύμφωνα με το μηχανισμό ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου 

και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

συγχώνευσης 

Η Viohalco SA, εταιρία περιορισμένης ευθύνης συσταθείσα σύμφωνα με το βελγικό Νόμο 

(Viohalco), ανακοινώνει σήμερα στο επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύθηκε το ενημερωτικό 

δελτίο (Ενημερωτικό Δελτίο) αναφορικά με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση στην 

οργανωμένη αγορά Euronext Βρυξελλών 38.250.030 νέων κοινών μετοχών χωρίς 

ονομαστική αξία στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από τη 

Viohalco των ελληνικών εταιρειών Ελβάλ Συμμετοχών Α.Ε. (Ελβάλ), Διατούρ Διαχειριστική 

και Τουριστική Α.Ε. (Διατούρ), Alcomet Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (Alcomet), και της 

λουξεμβουργιανής εταιρείας Eufina S.A. (Eufina). 

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

και Αγορών, την FSMA, την 1 Μαρτίου 2016 και κοινοποιήθηκε στην ελληνική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τη διαδικασία του ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου την ίδια 

μέρα. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα αγγλικά, ενώ μετάφραση της περίληψης διατίθεται 

στα γαλλικά και τα ολλανδικά. Για τους σκοπούς της διαδικασίας  του ενιαίου ευρωπαϊκού 

διαβατηρίου στην Ελλάδα βάσει των Άρθρων 17 και 18 του υπ’ αριθμόν 3401/2005 

ελληνικού Νόμου περί Ενημερωτικού Δελτίου, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται επίσης στο 

σύνολό του στα ελληνικά. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα διατίθεται στους επενδυτές δωρεάν 

στην έδρα της Εταιρείας, και θα διατίθεται επίσης στους επενδυτές στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.viohalco.com). 

Η Viohalco ανακοινώνει επίσης ότι το χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών ενέκρινε, την 1 

Μαρτίου 2016, την αίτηση της Viohalco για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην 

οργανωμένη αγορά Euronext Βρυξελλών 38.250.030 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση. Αναμένεται ότι το ελληνικό 

Χρηματιστήριο Αξιών θα εγκρίνει την αίτηση της Viohalco για ταυτόχρονη δευτερογενή 

εισαγωγή των 38.250.030 αυτών νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Μαρτίου 

2016. 

http://www.viohalco.com/


Η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

των 38.250.030 νέων μετοχών της Viohalco, που εκδίδονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

συγχώνευσης, αναμένεται να αρχίσει ταυτόχρονα στις 7 Μαρτίου 2016. 

 

Σχετικά με τη Viohalco  

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 . 
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