ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA/NV
Bρυξέλλες, 28 Iανουαρίου 2015
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο
Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών
χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρεία Viohalco S.A/N.V που εδρεύει στις Βρυξέλλες (Βελγίου), 30, Avenue Marnix, (στο
εξής η Εταιρεία), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί πρωτογενώς στην οργανωμένη αγορά
του Euronext Brussels S.A/N.V και δευτερογενώς στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13,
παράγραφος 2 του Ελληνικού Νόμου 3340/2005 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.5.2005), ότι, στις 27/1/2015,
γνωστοποιήθηκαν προς την Εταιρεία οι ακόλουθες συναλλαγές Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας:
α) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι, στις 24/1/2015,
μετεβίβασε, αιτία δωρεάς, προς τον υιό του, κ. Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλο, εκτελεστικό μέλος
του Δ.Σ. της Εταιρείας, τη ψιλή κυριότητα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά (9.524.897) άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας
(στο εξής οι Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τέσσερα και τριακόσια τριάντα
επτά τοις εκατό (4,337%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρακρατώντας εφόρου
ζωής την επικαρπία των Μετοχών μετά των δικαιωμάτων ψήφου των Μετοχών. Η, κατά τα
άνω, δωρεά συντελέστηκε με την υπ’ αριθμ.719/24-1-2015 συμβολαιογραφική πράξη του
Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την
Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6,
β) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι, στις 24/1/2015,
μετεβίβασε, αιτία δωρεάς, προς τον υιό του, κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Ν. Στασινόπουλο,
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, τη ψιλή κυριότητα εννέα εκατομμυρίων
πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά (9.524.897) άυλων
μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας (στο εξής οι Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
τέσσερα και τριακόσια τριάντα επτά τοις εκατό (4,337%) του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, παρακρατώντας εφόρου ζωής την επικαρπία των Μετοχών μετά των δικαιωμάτων
ψήφου των Μετοχών. Η, κατά τα άνω, δωρεά συντελέστηκε με την υπ’ αριθμ.719/24-1-2015
συμβολαιογραφική πράξη του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου
Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6,
γ) ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,
γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι, στις 24/1/2015, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον πατέρα
του, κ. Νικόλαο Στασινόπουλο του Μιχαήλ , Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας και μη

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής, τη ψιλή κυριότητα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά (9.524.897) άυλων μετοχών, εκδόσεως
της Εταιρείας (στο εξής οι Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τέσσερα και
τριακόσια τριάντα επτά τοις εκατό (4,337%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
παρακρατώντας ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος εφόρου ζωής την επικαρπία των Μετοχών
μετά των δικαιωμάτων ψήφου των Μετοχών. Η, κατά τα άνω, δωρεά συντελέστηκε με την υπ’
αριθμ.719/24-1-2015 συμβολαιογραφική πράξη του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών
Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6,
δ) ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της
Εταιρείας, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι, στις 24/1/2015, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον
πατέρα του, κ. Νικόλαο Στασινόπουλο του Μιχαήλ , Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας και μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής, τη ψιλή κυριότητα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά (9.524.897) άυλων μετοχών, εκδόσεως
της Εταιρείας (στο εξής οι Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τέσσερα και
τριακόσια τριάντα επτά τοις εκατό (4,337%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
παρακρατώντας ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος εφόρου ζωής την επικαρπία των Μετοχών
μετά των δικαιωμάτων ψήφου των Μετοχών. Η, κατά τα άνω, δωρεά συντελέστηκε με την υπ’
αριθμ.719/24-1-2015 συμβολαιογραφική πράξη του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών
Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6.

Σχετικά με την Viohalco SA
Η Viohalco SA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές
σε περίπου 90 εταιρίες, έξι από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με
παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι θυγατρικές του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και
χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο
εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου
εργαζομένων. Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει
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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