
   
   

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 23 september 2014 

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. 

Besluit van de HCMC in verband met Viohalco SA 

De Belgische vennootschap Viohalco SA, de holding met zeggenschap over de Viohalco groep, maakt 

het besluit bekend dat haar meegedeeld is door de Hellenic Capital Markets Commission (de HCMC ) 

in verband met de grensoverschrijdende fusie waarmee Viohalco SA de Griekse vennootschap Viohalco 

Hellenic Copper and Aluminium Industry SA en de Belgische vennootschap Cofidin SA overgenomen 

heeft. 

De HCMC is van mening dat, conform de Griekse wet, Viohalco SA verplichte overnameboden had 

moeten uitbrengen op haar zeven dochterondernemingen die genoteerd zijn op de Atheense 

effectenbeurs als gevolg van de fusie. Als sanctie voor de niet-naleving van deze verplichting door 

Viohalco SA heeft de HCMC besloten om aan Viohalco SA een boete op te leggen van in totaal 230.000 

EUR. 

Viohalco SA zal een standpunt innemen over het gevolg dat gegeven moet worden aan het besluit van 

de HCMC, tijdens de vergadering van haar Raad van Bestuur, die gehouden zal worden op maandag 29 

september 2014 en zal haar beslissing na deze vergadering bekendmaken. 

Over Viohalco 

Viohalco NV, die genoteerd is op de Euronext Brussel en de Athens Exchange, 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, Rusland, de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren de dochterondernemingen van 
de groep zich in de productie van staal & stalen buizen, koper & kabels en aluminium producten, en realiseerden 
in 2013 een jaaromzet van 2,9 miljard euro en stelde ongeveer 8.000 personeelsleden tewerk. 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. 


