
 

 

 

Brussel, 30 oktober 2015 
 

Bekendmaking over afhandeling van fractionele aandelen 
 
 

Viohalco NV (hierna de Vennootschap) kondigt aan dat 2.611 fractionele rechten op de nieuwe 

gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap, geleverd via ATHEX CSD,  van de 

verhoging van het aandelenkapitaal van de Vennootschap resulteerden conform de besluiten 

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli 2015.  Het 

aandelenkapitaal van de Vennootschap werd met 12.669.660,51 euro verhoogd , ten gevolge 

van de opslorping van Sidenor Holdings SA, conform richtlijn 2005/56/ΕG van het Europese 

Parlement en de Europese Raad van 26 oktober 2005, de Griekse wet 3777/2009 in combinatie 

met de bepalingen van de Griekse gecodificeerde wet 2190/1920 en de artikels 772/1 en 

volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen (W.Venn.), gevolgd door de 

uitgifte van 13.553.338 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, genoteerd op de 

gereguleerde markt van Euronext Brussels en op de Athens Exchange (ATHEX). 

 

Krachtens artikel 44a lid 2 van wet 2396/1996, zoals die vandaag van kracht is, en besluit nr. 

13/375/17.3.2006 van de Raad van Bestuur van de Helleense Commissie voor de Kapitaalmarkt 

(HCMC), nodigt de Vennootschap de houders van fractionele aandelen uit om die aandelen 

ofwel te verkopen, ofwel naar boven af te ronden op het dichtstbijzijnde gehele aantal 

aandelen, tot 30 januari 2016, wanneer de betreffende, door de Griekse wet voorziene termijn 

van zes maanden afloopt. 

 

Na het verstrijken van voornoemde termijn zullen alle uitstaande fractionele aandelen 

verkocht worden conform de procedure die in het ATHEX-reglement vermeld staat. Deze 

procedure vereist de goedkeuring van de HCMC en de aanduiding van een lid van de ATHEX 

om de verkoop uit te voeren. De netto-opbrengst van de verkoop, na aftrek van de 

betreffende heffingen en belastingen, zal gedeponeerd worden bij de Griekse Deposito- en 

Consignatiekas. De voormalige houders van fractionele aandelen zullen pro rata voor hun deel 

van de gedeponeerde bedragen in aanmerking komen. 

 

Meer informatie hierover, zoals de datum van de verkoop van fractionele aandelen, het 

verkoopresultaat, de datum van toekenning van de netto-opbrengst van de verkoop, na aftrek 

van de betreffende heffingen en belastingen, aan de rechthebbenden, evenals de 

noodzakelijke documenten die de aandeelhouders aan de Griekse Deposito- en Consignatiekas 

moeten overleggen, zal tijdig, op latere datum, door de Vennootschap bekendgemaakt worden 


