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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 van de ontwikkeling van een retailpark van 15.000 vierkante meter in de omgeving
van Corinthe door Noval SA, een dochtermaatschappij van Viohalco
Viohalco kondigt vandaag de ontwikkeling aan van een retailpark van 15.000 vierkante meter in de
omgeving van Corinthe, Griekenland, dat verwacht wordt van start te gaan in de lente van 2015 onder
de merknaam Mare West. Gebruik makend van de ervaring in vastgoedontwikkeling die haar
dochtermaatschappij Noval heeft opgedaan, zal de vennootschap het innovatieve park ontwikkelen op
een particulier stuk grond met een totale oppervlakte van 72.000 vierkante meter, gelegen aan de oude
snelweg Patras - Corinthe, met de bedoeling om de kleinhandel van de noordwestelijke Peloponnesus
ten dienste te staan.
Na het succes van het River West winkelcentrum in de westelijke voorsteden van Athene, heeft Viohalco
de nood ingezien aan een ruimte voor kleinhandel en ontspanning van hoog niveau en geïnvesteerd in
een regio met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden, een aantrekkelijke demografie en een
beschikbaar inkomen dat boven het gemiddelde ligt.
Mare West zal gemakkelijk te bereiken zijn voor consumenten uit de nabijgelegen steden Corinthe,
Kiato, Loutraki en Argos. Bovendien is het te verwachten dat het park, met zijn uniek uitzicht op de zee
en de gunstig gelegen centrale weg, kwaliteitsvolle winkelketens zal aantrekken en hoogwaardige
restaurant- en ontspanningsfaciliteiten zal omvatten.
Het retailpark wordt ontwikkeld volgens moderne design- en constructienormen en zal rekening houden
met milieubescherming en respect voor de lokale gemeenschappen, met het doel om vooraanstaande
huurders van winkelruimte aan te trekken. 75% van het totale aantal huurovereenkomsten is al in de
laatste fase van voltooiing. Het is eveneens vermeldenswaardig dat de supermarktketen Sklavenitis
besloten heeft om 5.000 vierkante meter ruimte in Mare West te huren om zijn eerste winkel buiten de
provincie Attica te lanceren.

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.

