ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου2018
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο
Βέλγικο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007
σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Η Viohalco S.A. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της
θυγατρικής της εταιρίας Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. από την επίσης
θυγατρική της εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία
Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε. και ότι από τις 1/2/2018 άρχισε η διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της νέας εταιρίας που φέρει την επωνυμία
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
τον διακριτικό τίτλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και
διέλασης μη σιδηρούχων μετάλλων, ήτοι αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού καθώς
και ψευδαργύρου και έχει πρωτίστως εξαγωγικό προσανατολισμό. Το οικονομικό μέγεθος και
η επιχειρηματική εμβέλεια της νέας εταιρίας την καθιστούν ικανή να επιτυγχάνει οικονομίες
κλίμακας, να αξιοποιεί βιομηχανικές συνέργειες και να διανοίγει νέες προοπτικές έρευνας,
καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έχει βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και την Τουρκία.
Σχετικά με τη Viohalco
Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης
μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων
αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη
ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Με παραγωγικές
μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το
χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας, καθώς και έρευνας και
ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον,
η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που
παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.
Για περισσότερες
www.viohalco.com.
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