
 

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

  

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015 

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. 

Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2015 

 
Στις 10 Ιουλίου 2015, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco ενέκρινε τη 
Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση από τη Viohalco SA («Viohalco») της εισηγμένης 
Ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(«Σιδενόρ»). 
 
Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία  του ενεργητικού και του 
παθητικού της Σιδενόρ, θα μεταβιβασθούν στη Viohalco, στη λογιστική τους αξία κατά την 31η  
Δεκεμβρίου 2014 και όλες οι εργασίες της Σιδενόρ που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2015, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για 
λογαριασμό της Viohalco. 
 
Ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού της Σιδενόρ, η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco 
κατά το ποσό € 12.669.660,51 έτσι ώστε να ανέλθει από €104.996.194,19 σε €117.665.854,70. 
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν 13.553.338 
νέες μετοχές της Viohalco, οι οποίες θα κατανεμηθούν χωρίς επιπλέον καταβολή μετρητών 
στους μετόχους της Σιδενόρ (εκτός της Viohalco) σε ανταλλαγή των μετοχών τους στη Σιδενόρ. 
Αυτό αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής μία μετοχή Viohalco για 2,28000002656172 μετοχές 
Σιδενόρ. 
 
Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος 
συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
& Τουρισμού το πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή 
εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και (ii) μετά τη λήψη του πιστοποιητικού πριν 
από τη συγχώνευση, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει 
ολοκληρωθεί. 
 
Σχετικά με τη Viohalco SA  

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες 
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες 



 

 
 

στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ.  και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της 
Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς 
και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 
ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη 
περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή 
έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com . 

                                                                 * 

http://www.viohalco.com/

