
 

 

 

 
Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 
Η «Viohalco SA» (στο εξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, από την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 12.669.660,51 ευρώ, λόγω της 
απορρόφησης της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, 
του Ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των 
άρθρων  772/1 και επόμενα  του Βελγικού Κώδικα Εταιριών (ΒΚΕ) και την έκδοση 13.553.338 
νέων μετοχών, χωρίς ονομαστική αξία, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2015, οι οποίες διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο  Βρυξελλών Βελγίου Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), 
προέκυψαν 2.611 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών της Εταιρείας, τα 
οποία έχουν παραδοθεί μέσω του ATHEX CSD. 
  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44α παρ. 2 του Ελληνικού νόμου 2396/1996, όπως 
ισχύει, και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία καλεί όσους από τους κκ. Μετόχους της κατέχουν κλασματικά 
υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά 
υπόλοιπα, για το σχηματισμό ακεραίων μονάδων μετοχών μέχρι την 03.02.2016, οπότε 
εκπνέει η εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.  
 
Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα υφίστανται, θα εκποιηθούν 
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., κατόπιν χορήγησης άδειας της Ελληνικής 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού Μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση, 
ενώ το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και 
φόρων, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στην Ελλάδα.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών 
υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους 
δικαιούχους του καθαρού προϊόντος της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως 
εξόδων και φόρων, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Ελλάδα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεώτερη 
ανακοίνωση της Εταιρείας. 
 

 


