PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV
Brussel, 10 juli 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.
Resultaten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
10 juli 2015
Op 10 Juli 2015 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Viohalco de grensoverschrijdende fusie door overname door Viohalco SA (hierna
« Viohalco ») van de naamloze vennootschap naar Grieks recht genaamd SIDENOR
HOLDINGS S.A. (hierna « Sidenor ») goedgekeurd.
Door de fusie zullen alle elementen van het actief en het passief van Sidenor,
overgedragen worden aan Viohalco aan hun boekhoudkundige waarde op 31 december
2014 en zullen alle operaties van Sidenor uitgevoerd vanaf 1 januari 2015, beschouwd
worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt als uitgevoerd voor rekening van
Viohalco.
Als tegenprestatie voor de overdracht van de activa en passiva van Sidenor, heeft de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het kapitaal van Viohalco met
€ 12.669.660,51 beslist te verhogen om het te brengen van € 104.996.194,19 naar €
117.665.854,70. Die kapitaalsverhoging zal vergezeld gaan met de creatie van
13.553.338 aandelen van Viohalco, volledig volstort en toegekend aan de
aandeelhouders van Sidenor ( met uitzondering van Viohalco) , zonder opleg in geld, in
ruil voor hun Sidenor aandelen wat overeenkomt met een ruilverhouding van één
Viohalco aandeel voor 2,28000002656172 Sidenor aandelen.
De Grensoverschrijdende fusie zal van kracht worden op de datum waarop de Belgische
notaris die bevoegd is om de voorwaarden van rechtmatigheid te verifiëren van de
grensoverschrijdende fusie (i) van het Griekse Ministerie van Economie, Infrastructuur,
Zee en Toerisme het voorafgaand certificaat zal ontvangen hebben dat onomstotelijk de
adequate realisatie aantoont van de akten en formaliteiten voorafgaand aan de fusie die
van toepassing zijn onder Grieks recht, en (ii) na ontvangst van dit voorafgaand
Certificaat, zal hebben vastgesteld dat de Grensoverschrijdende Fusie is gerealiseerd.
Over Viohalco
Viohalco NV, is de holding van verschillende metaalverwerkende bedrijven in Europa, gevestigd
in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren de

dochterondernemingen van Viohalco zich in de productie van aluminium, koper en kabels, staal
en stalen buizen producten , met een jaaromzet van 2,9 miljard euro. 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.

