
 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 24 maart 2016 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals 
gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 en 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. 

 

Aankondiging over de voltooiing van het verkoopproces van onderaandelen 

Viohalco NV (hierna: de Vennootschap) kondigt aan dat op 22 maart 2016, 2,611 
gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap verkocht zijn die voortkomen uit de 
fractionele rechten op de nieuwe gedematerialiseerde aandelen na de verhoging van het 
aandelenkapitaal van de Vennootschap. Er wordt aan herinnerd dat op 10 juli 2015 de 
Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap de verhoging 
van het aandelenkapitaal van de Vennootschap met 12,669,660.51 euro heeft goedgekeurd, 
tengevolge van de opslorping van Sidenor Holdings SA met inachtneming van de bepalingen 
van Richtlijn 2005/56/ΕG van het Europese Parlement en de Raad van 26 oktober 2005, van de 
Griekse wet 3777/2009 in samenhang met de bepalingen van de gecodificeerde wet 
2190/1920 betreffende Naamloze Vennootschappen en de artikels 772/1 en volgende van het 
Belgische Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.), gevolgd door de emissie van 13,553,338 
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde. 
  
NBG SECURITIES SA zal, in haar hoedanigheid van gemachtigd Lid van de Athens Exchange, bij 
het Griekse Fonds voor Leningen en Deposito’s (Akadimias 40, Athene, tel. 213-2116100) voor 
rekening van de begunstigden, op pro rata-basis, de netto-opbrengst van de verkoop 
deponeren (na aftrek van alle betreffende kosten en belastingen wordt de netto-opbrengst 
vastgelegd op 2,650.96 euro, dat is 1,015  euro voor elk volledig aandeel), ten laatste binnen 
zeven (7) werkdagen, als bepaald in Besluit Nr. 13/375/17.03.2006 van de Raad van Bestuur 
van de Griekse Commissie voor de Kapitaalmarkt. 
 
         Begunstigden van de opbrengst van de verkoop zijn aandeelhouders, houders van 
onderaandelen, die ingeschreven zijn in het register van het Dematerialized Securities System 
(DSS) van de AthexCSD op 24/07/2015. 
 
       Om het bedrag van de netto-opbrengst waarop ze recht hebben te ontvangen, moeten de 
begunstigden eerst contact opnemen met de dienst Investors Relations van de Vennootschap 
(tel. +30 210 6861111 en 6787773) voor het betreffende certificaat dat ze (samen met de 
nodige documenten) bij het Griekse Fonds voor Leningen en Deposito’s moeten indienen voor 
betaling. 
 
Over Viohalco 

Viohalco NV, is de holding van verschillende metaalverwerkende bedrijven in Europa, gevestigd 
in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, Australië, 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. 

 




