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.
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VOORTVLOEIEND UIT DE VERHOGING VAN HET AANDELENKAPITAAL
VAN VIOHALCO N.V. TEN GEVOLGE VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN SIDENOR HOLDINGS S.A. DOOR
VIOHALCO N.V.
De Belgische vennootschap “Viohalco N.V.” (hierna Viohalco), primair
genoteerd op Euronext Brussels en secundair genoteerd op de Athens Stock
Exchange, maakt aan het publiek bekend dat de buitengewone algemene
vergadering van Viohalco’s aandeelhouders op 10 juli 2015 onder andere
besloten heeft om Viohalco’s aandelenkapitaal te verhogen met een bedrag
van 12.669.660,51 euro ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie door
opslorping van de Griekse vennootschap “Sidenor Holdings S.A.” (hierna:
Sidenor) door Viohalco, conform de bepalingen van artikel 772/1 en volgende
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en de Griekse wet
3777/2009, waarmee Richtlijn 2005/56/EG van het Europese Parlement van 26
oktober

2005

betreffende

schrensoverschrijdende

fusies

van

kapitaalvennootschappen geïmplementeerd is.
Als gevolg van de grensoverschrijdende fusie door opslorping van
Sidenor door Viohalco, die op 22 juli 2015 van kracht werd met het passeren
van de notariële akte, gedateerd 22 juli 2015, van de notaris te Brussel, België,
Sophie Maquet, en de verhoging van Viohalco’s aandelenkapitaal, bedraagt het

aandelenkapitaal

van

Viohalco

nu

117.665.854,70

euro,

verdeeld

in

233.164.646 aandelen zonder nominale waarde.
Op 29 juli 2015 heeft de Athens Stock Exchange de secundaire toelating
tot verhandeling goedgekeurd van Viohalco’s 13.553.338 nieuwe aandelen, die
voortvloeien uit de verhoging van Viohalco’s aandelenkapitaal ten gevolge van
de grensoverschrijdende fusie. Opgemerkt wordt dat op 29 juli 2015 Euronext
Brussels de primaire toelating tot verhandeling van Viohalco’s voornoemde
13.553.338 nieuwe aandelen goedgekeurd heeft.
Op 30 juli 2015 zal de vehandeling van Viohalco’s 13.553.338 nieuwe
aandelen, voortvloeiend uit de verhoging van Viohalco’s aandelenkapitaal ten
gevolge van de grensoverschrijdende fusie door opslorping van Sidenor door
Viohalco, tegelijk beginnen op Euronext Brussels en op de Athens Stock
Exchange.
Wegens de schorsing van de markttransacties op de Athens Stock
Exchange ten gevolge van de bankvakantie, zal de verhandeling van Viohalco’s
13.553.338 nieuwe aandelen op Athens Stock Exchange, als de bankvakantie
tot na 30 juli verlengd wordt, van start gaan op de eerste dag dat de
markttransacties op de Athens Stock Exchange hervat worden.
Er wordt op gewezen dat de aandeelhouders die op 24 juli 2015 in de
registers van het Gedematerialiseerd Effectensysteem voor de genoteerde
vennootschap Sidenor geregistreerd zijn, de begunstigden zullen zijn van
Viohalco’s nieuwe aandelen ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie.
Viohalco’s nieuwe aandelen zijn, op basis van de goedgekeurde
ruilverhouding, gecrediteerd op de effectentranches en -rekeningen van de
aandeelhouders bij het Gedematerialiseerd Effectensysteem.
Er wordt aan herinnerd dat de goedgekeurde ruilverhouding voor de
aandeelhouders van de gefuseerde vennootschappen als volgt is vastgesteld:
Elke aandeelhouder van Sidenor zal 2,28000002656172 aandelen van Sidenor
ruilen voor 1 nieuw aandeel van Viohalco zonder nominale waarde, terwijl
Viohalco’s aandeelhouders hetzelfde aantal aandelen zullen behouden.

Verder wordt bekendgemaakt dat voor de secundaire notering op de
Athens Stock Exchange van Viohalco’s 13.553.338 nieuwe aandelen ten
gevolge van de grensoverschrijdende fusie door opslorping van Sidenor door
Viohalco, deze laatste niet verplicht is om een prospectus of enig ander
gelijkwaardig document te publiceren, conform de bepalingen van artikel 4,
paragraaf 2(a) van de Griekse wet 3401/2005, omdat het aantal nieuwe
aandelen van Viohalco (te weten 13.553.338 aandelen) over een periode van
twaalf (12) maanden minder dan tien procent (10%) vertegenwoordigt van het
aantal aandelen van Viohalco van dezelfde klasse (te weten 219.611.308) die al
toegelaten zijn tot verhandeling op de gereguleerde markt van de Athex,
namelijk 6,171511896 %. Ook wordt opgemerkt dat Viohalco de Hellenic
Capital Market Commission (HCMC) heeft laten weten dat Viohalco tijdens de
laatste twaalf (12) maanden geen beroep gedaan heeft op of gebruik gemaakt
heeft van de vrijstelling van de verplichting om een prospectus of enig ander
gelijkwaardig document te publiceren, zoals voorzien in artikel 4, paragraaf 2(a)
van de Griekse wet 3401/2005. Verder heeft Viohalco de HCMC meegedeeld
dat ze na de uitgifte en toelating tot verhandeling van Viohalco ‘s 13.553.338
nieuwe aandelen ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie door
opslorping van Sidenor door Viohalco de vrijstelling van de verplichting om een
prospectus of enig ander gelijkwaardig document te publiceren, zoals voorzien
in artikel 4, paragraaf 2(a) van de Griekse wet 3401/2005, de volgende twaalf
(12) maanden niet meer zal inroepen.
Tot slot wordt opgemerkt dat de publicatie van een prospectus of enig
ander gelijkwaardig document niet vereist is voor de primaire notering op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels van Viohalco’s 13.553.338
nieuwe aandelen ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie door
opslorping van Sidenor door Viohalco, conform de bepalingen van artikel 18,
par. 2(a) van de Belgische wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare
aanbieding van effecten en de toelating van effecten tot verhandeling op een
gereglementeerde markt.
Voor meer informatie kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens
de kantooruren contact opnemen met dhr. Prodromos Kopsiaftis of mevr.
Evelyne Carasso op het telefoonnummer: +30 210 68.61.111.

Brussel, België, 29 juli 2015.
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.

