
 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO S. A/N.V. 

Brussels, 11 februari 2015 

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. 

 

MEDEDELING 

Viohalco S.A./N.V., gezeteld te Brussel, Marnixlaan 30 wiens aandelen voornamelijk genoteerd 

staan op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels S.A/N.V. en bijkomend genoteerd 

staan op de hoofdmarkt van de Beurs van Athene, maakt publiek bekend, conform artikel 13, 

lid 2 van de Griekse wet 3340/2005 (Staatsblad A 112/10.5.2005) dat op 24 januari 2015 de 

volgende transacties van de leden van de Raad van Bestuur van Viohalco S.A./N.V aan de 

Viohalco S.A./N.V bekend gemaakt werden: 

 
a) Dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Niet-
uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco S.A./N.V. heeft aan de Viohalco 
S.A./N.V gemeld dat hij op 10 februari 2015, wegens de ontbinding van de vennootschap 

BARLAM Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en rechtstreeks 
gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, de eigendom verkregen 
heeft van 5.084.466 gedematerialiseerde aandelen van Viohalco S.A./N.V met de 
stemrechten die eraan verbonden zijn, die 2,32% van het aandelenkapitaal van 
Viohalco S.A./N.V vertegenwoordigen; 

b) Dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Niet-
uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van Viohalco S.A./N.V. heeft aan  Viohalco 
S.A./N.Vgemeld dat hij op 10 februari 2015, wegens de ontbinding van de vennootschap 

BELFORT HOLDINGS Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en 
rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, de eigendom 
verkregen heeft van 9.362.304 gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V. 
met de stemrechten die eraan verbonden zijn, die 4,26% van het aandelenkapitaal van  
Viohalco S.A./N.V. vertegenwoordigen; 
 

c) Dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Niet-
uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van Viohalco S.A./N.V. heeft aan Viohalco 
S.A./N.V gemeld dat hij op 10 februari 2015, wegens de ontbinding van de vennootschap 

HEPTON HOLDINGS LTD, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en 
rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, de eigendom 
verkregen heeft van 5.084.445 gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V. met 



 

 

de stemrechten die eraan verbonden zijn, die 2,32% van het aandelenkapitaal van  Viohalco 
S.A./N.V. vertegenwoordigen; 
 
d) Dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Niet-
uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco S.A./N.V. heeft aan  Viohalco 
S.A./N.V gemeld dat hij op 10 februari 2015, wegens de ontbinding van de vennootschap 

HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en 
rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, de eigendom 
verkregen heeft van 9.408.128 gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V 
met de stemrechten die eraan verbonden zijn, die 4,28% van het aandelenkapitaal van  
Viohalco S.A./N.V. vertegenwoordigen; 
 
e) Dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Niet-
uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco S.A./N.V. heeft aan  Viohalco 
S.A./N.V gemeld dat hij op 10 februari 2015, wegens de ontbinding van de vennootschap 
MYKERINOS Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en rechtstreeks 
gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, de eigendom verkregen heeft van 
8.568.195 gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V. met de stemrechten die 
eraan verbonden zijn, die 3,90% van het aandelenkapitaal van  Viohalco S.A./N.V. 
vertegenwoordigen; 
 

f) de vennootschap BARLAM Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en 
rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad 
van Bestuur en Niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco S.A./N.V. 
heeft aan  Viohalco S.A./N.V. gemeld dat op 10 februari 2015 5.084.466 gedematerialiseerde 
aandelen van  Viohalco S.A./N.V. met de stemrechten die eraan verbonden zijn, die 2,32% van 
het aandelenkapitaal van  Viohalco S.A./N.V. vertegenwoordigen, wegens ontbinding van de 
BARLAM Ltd, in vrijwillige liquidatie (in specie) overgedragen zijn aan dhr. Nikolaos Michail 
Stassinopoulos; 

g) de vennootschap BELFORT HOLDINGS Ltd, in vrijwillige liquidatie  en volledig in het bezit 
van en rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van 
de Raad van Bestuur en Niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van Viohalco 
S.A./N.V. heeft aan  Viohalco S.A./N.V. gemeld dat op 10 februari 2015  9.362.304 
gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V met de stemrechten die eraan 
verbonden zijn, die 4,26% van het aandelenkapitaal van  Viohalco S.A./N.V 

vertegenwoordigen, wegens ontbinding van de BELFORT HOLDINGS Ltd in vrijwillige 
liquidatie (in specie) overgedragen zijn aan dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos;  
 

h) de vennootschap HEPTON HOLDINGS  Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit 

van en rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van 

de Raad van Bestuur en Niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco 

S.A./N.V heeft aan  Viohalco S.A./N.V gemeld dat op 10 februari 2015 5.084.445 

gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V. met de stemrechten die eraan 

verbonden zijn, die 2,32% van het aandelenkapitaal van  Viohalco S.A./N.V. 

vertegenwoordigen, wegens ontbinding van de HEPTON HOLDINGS Ltd in vrijwillige 

liquidatie (in specie) overgedragen zijn aan dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos; 

i) de vennootschap HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het 

bezit van en rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter 



 

 

van de Raad van Bestuur en Niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van Viohalco 

S.A./N.V heeft aan  Viohalco S.A./N.V. gemeld dat op 10 februari 2015 9.409.128 

gedematerialiseerde aandelen van  Viohalco S.A./N.V. met de stemrechten die eraan 

verbonden zijn, die 4,28% van het aandelenkapitaal van de Viohalco S.A./N.V. 

vertegenwoordigen, wegens ontbinding van de HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd in vrijwillige 

liquidatie (in specie) overgedragen zijn aan dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos;  

j) de vennootschap MYKERINOS Ltd, in vrijwillige liquidatie, en volledig in het bezit van en 

rechtstreeks gecontroleerd door dhr. Nikolaos Michail Stassinopoulos, Voorzitter van de Raad 

van Bestuur en Niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van  Viohalco S.A./N.V. 

heeft aan  Viohalco S.A./N.V. gemeld dat op 10 februari 2015 8.568.195 gedematerialiseerde 

aandelen van Viohalco S.A./N.V. met de stemrechten die eraan verbonden zijn, die 3,90% van 

het aandelenkapitaal van Viohalco S.A./N.V. vertegenwoordigen, wegens ontbinding van de 

MYKERINOS Ltd in vrijwillige liquidatie (in specie) overgedragen zijn aan dhr. Nikolaos Michail 

Stassinopoulos. 

 

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 zes 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. 

 

 

 


