
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία 
σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον 
χρηματομεσίτη σας, την εμπορική τράπεζά σας, εταιρία καταπιστεύματος ή άλλο υποδειχθέν πρόσωπο, 
νομικό σύμβουλο, λογιστή, διαχειριστή περιουσίας ή οποιονδήποτε άλλο καταλλήλως εξουσιοδοτημένο 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Θα πρέπει να διαβάσετε την παρούσα επιστολή σε συνδυασμό 
με τους όρους του κοινού σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης με ημερομηνία 07.12.2015 (ως 
αυτό το σχέδιο τροποποιήθηκε την 18.12.2015 και ισχύει) ως ενεκρίθη, μεταξύ άλλων, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τόσο της «Viohalco S.A.» όσο και της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπεβλήθη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Αθηνών την 12.01.2016 (εφεξής το «Σχέδιο 
Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης»). Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο του Σχεδίου 
Διασυνοριακής Συγχώνευσης από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες: www.elval.gr; 
www.viohalco.com. Εκτός εάν άλλως απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας, λέξεις και εκφράσεις 
που ορίζονται εντός του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, έχουν την ίδια σημασία όταν 
χρησιμοποιούνται εντός της παρούσας επιστολής.  

 
 
 
 

«ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
17 Φεβρουαρίου, 2016 
 
 
 
Προς τους κ.κ. μετόχους της  «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
 
Σχετ.: Διασυνοριακή Συγχώνευση μεταξύ των εταιριών «Viohalco S.A.» και  «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 
 
Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 η Viohalco S.A. και η «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
εκκίνησαν τη διαδικασία συγχώνευσής τους, δυνάμει της οποίας η Viohalco S.A. πρόκειται να 
απορροφήσει, μεταξύ άλλων, την «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και οι μέτοχοι 
της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πρόκειται να λάβουν μια μετοχή της Viohalco 
S.A. για κάθε 1,29243192046551 μετοχές της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»(εφεξής η «Σχέση Ανταλλαγής»). Εάν ληφθούν οι απαιτούμενες εταιρικές εγκρίσεις, 
αναμένεται ότι η διασυνοριακή συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την 26η Φεβρουαρίου 2016. Εάν επιθυμείτε 
να λάβετε τις μετοχές της Viohalco S.A. μέσω διαφορετικού θεματοφύλακα από το Κεντρικό Αποθετήριο 
Αξιών Α.Ε. (εφεξής το «Κ.Α.Α.»), θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα.  
Εάν κατά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης είστε κύριοι μετοχών της «ΕΛΒΑΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δεν προβείτε έγκυρα σε συμπλήρωση και υποβολή της 
παρούσας φόρμας μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου2016 (εφεξής η «Περίοδος Επιλογής»), ή εάν οι 
μετοχές σας στην «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι υποκείμενες σε 
εμπράγματα βάρη (όπως τα τελευταία περιγράφονται εντός του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης), θα λάβετε τις μετοχές της Viohalco S.A. που αντιστοιχούν στις μετοχές σας στην «ΕΛΒΑΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέσω του υφιστάμενου Λογαριασμού Αξιών σας στο 
Κ.Α.Α. 
 
Με ποιο τρόπο μπορώ να επιλέξω, εντός της Περιόδου Επιλογής, να λάβω μετοχές της Viohalco 
S.A. μέσω της «ING Belgium S.A./N.V.», δρούσα ως θεματοφύλακας, δηλαδή όχι μέσω του Κ.Α.Α.;  
 



Προκειμένου να κάνετε την επιλογή να λάβετε μετοχές της Viohalco S.A. μέσω της ING Belgium S.A./N.V 
(εφεξής η «ING»), αντί μέσω του Κ.Α.Α., θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και υπογράψετε τη 
συμπεριλαμβανόμενη στην παρούσα δήλωση επιλογής και να την επιστρέψετε, μαζί με τυχόν άλλα 
απαιτούμενα έγγραφα, στον Χειριστή του Λογαριασμού σας στο ΣΑΤ (εφεξής ο «Χειριστής 
Λογαριασμού ΣΑΤ»), πριν τη λήξη της Περιόδου Επιλογής. Με την υπογραφή και υποβολή της δήλωσης 
επιλογής σας στον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, θα λογίζεται ότι εξουσιοδοτείτε και εντέλλετε ανέκκλητα 
τον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, μεταξύ άλλων πραγμάτων, (α) να αποδεχτεί τη μεταφορά των μετοχών 
οι οποίες θα πιστωθούν στο λογαριασμό αξιών που έχετε επιλέξει, (β) να παραδώσει ένα αντίγραφο της 
δήλωσης επιλογής, ή να στείλει το ίδιο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Κ.Α.Α., την ING ή οποιονδήποτε 
άλλο εκπρόσωπο (εάν απαιτείται από οποιονδήποτε εξ αυτών), και (γ) να λάβει κάθε άλλο μέτρο και να 
πράξει κάθε τι άλλο το οποίο ενδέχεται να απαιτείται ή συνίσταται, σχετικά με την παράδοση των 
μετοχών της Viohalco S.A. σε εσάς.  
 
Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης επιλογής εκπνέει την 29 Φεβρουαρίου, 2016 και ώρα 
Ελλάδος 08.00 μ.μ. Μόνο ακέραιος αριθμός μετοχών της Viohalco S.A. δύναται να ληφθεί από 
εσάς σύμφωνα με την συμπλήρωση και υποβολή της περιλαμβανόμενης στην παρούσα δήλωσης 
επιλογής. Σχετικά με τα κλασματικά δικαιώματα σε μετοχές της Viohalco S.A., παρακαλούμε να 
ανατρέξετε στην παράγραφο 6c του Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης.  
 
Κανένα εμπράγματο βάρος δεν πρέπει να υφίσταται επί των μετοχών σας που υπόκεινται στην 
ανταλλαγή, προκειμένου η δήλωση επιλογής να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο 
Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ που χρησιμοποιείτε, έχει λάβει τις οδηγίες σας και κάθε 
απαιτούμενο σχετικό έγγραφο, ή να εξουσιοδοτήσετε πρόσωπο επιλογής σας να υποβάλει τις 
οδηγίες σας και κάθε απαιτούμενο σχετικό έγγραφο στον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, εγκαίρως. 
Ο Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ που χρησιμοποιείτε θα προμηθεύσει στη συνέχεια κάθε σχετική 
πληροφορία στο Κ.Α.Α., την ING και την Viohalco S.A., όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο και 
τους κανονισμούς.  
 
 

 
Ερωτήματα-Διευκρινίσεις 
 
Η παρούσα επιστολή θα πρέπει να διαβαστεί σε συνάρτηση με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης, την περιλαμβανόμενη στην παρούσα δήλωση επιλογής και τις ανακοινώσεις που έχουν 
δημοσιευτεί, ή πρόκειται να δημοσιευτούν από τη Viohalco S.A. και την «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφα αυτών των εγγράφων, ή έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση σχετικά με την επιλογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Σοφία Ζαϊρη στα τηλέφωνα που 
παρατίθεται ακριβώς παρακάτω: (τηλ.:+30210 68.61.111). 
 
 



 
 

Φόρμα Δήλωσης Επιλογής 
 
 

για τη λήψη, για κάθε 1,29243192046551  μετοχών της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  

μίας (1) νέας μετοχής της Viohalco S.A., μέσω ενός θεματοφύλακα εκτός Κ.Α.Α.  
 

 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ 
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, 8 Μ.Μ. ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
 

Αυτή η Δήλωση πρέπει να δοθεί στον χρηματομεσίτη σας, την εμπορική τράπεζά σας, 
την εταιρία καταπιστεύματος ή άλλο πρόσωπο επιλογής σας που είναι χειριστής (ο 
«Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ»), στο Ελληνικό σύστημα διακανονισμού άυλων τίτλων 
(το «ΣΑΤ») 
 
Όλες οι επιλογές που γίνονται μέσω αυτής της Δήλωσης είναι ανέκκλητες.  
 
Πρέπει να συμπληρώσετε κάθε τυχόν επιπρόσθετη πληροφορία που τυχόν θα ζητηθεί 
από τον χρηματοοικονομικό σας μεσολαβητή. 



Οι Όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη Δήλωση θα έχουν την ίδια σημασία που 
αποδίδεται σε αυτούς στο Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης. 
 

Αυτή η δήλωση υποβάλλεται προς όφελος των κάτωθι: 
 
1. Διαχειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ που χρησιμοποιείτε, 
2. ING Belgium S.A./N.V («ING»), 
3. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. («Κ.Α.Α.»), και 
4. Viohalco S.A. 



I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΟ 
 
Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή ΣΑΤ Λογαριασμός Αξιών ΣΑΤ 

 
 
Ονοματεπώνυμο / Εταιρική επωνυμία και μορφή (*) 
 
 
Όνομα Όνομα Πατρός 

 
Α.Δ.Τ./Αριθμ. Διαβατηρίου Ημερομηνία εκδόσεως 

 
Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 
 
Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρα (*) / Κεντρικό Κατάστημα (*) 
 
 
Τηλέφωνο Fax Email 

 
 
Επάγγελμα / Κύριο Αντικείμενο δραστηριότητας (*) Εθνικότητα 

 
 
Αριθμός Καταχώρισης στα Δημόσια Βιβλία και Ημερομηνία Καταχώρισης(*) 
Υπεύθυνο πρόσωπο για τη νομική οντότητα έναντι του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (*) 
 
 
(CSD) / Πρόσωπα επικοινωνίας (*)  

 
(*) Να συμπληρωθούν μόνο στο βαθμό που πρόκειται για νομική οντότητα.  

II. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ   

Με την υποβολή της παρούσας Δήλωσης στον Χειριστή, ο υπογεγραμμένος δεσμεύεται 
και εγγυάται προς όφελος του Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, του Κ.Α.Α., της ING και της 
Viohalco S.A. και κάθε εκπροσώπου που ενδέχεται να οριστεί (καθένας ο «Εκπρόσωπος») 
και συμφωνεί τα κάτωθι: 

1. Ο υπογεγραμμένος είναι είτε (α) (i) πραγματικός δικαιούχος μετοχών της 
«ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και (ii) είναι 
εγκατεστημένος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμμετέχει 
στη διασυνοριακή συγχώνευση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
και δεν είναι πρόσωπο που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
ή (β) (i) δρα για λογαριασμό ορισμένου πραγματικού δικαιούχου μετοχών 
της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και (ii) αυτός ο 
πραγματικός δικαιούχος έχει επιβεβαιώσει σε αυτόν ότι είναι 
εγκατεστημένος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμμετέχει 
στη διασυνοριακή συγχώνευση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
και δεν είναι πρόσωπο που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  

 

2. Ο υπογεγραμμένος αποφασίζει να λάβει τις μετοχές της Viohalco S.A. που 
αντιστοιχούν στις μετοχές της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» που εξειδικεύονται εντός της παρούσας Δήλωσης και σύμφωνα με 



τους όρους της Δήλωσης, η οποία υποβάλλεται για λογαριασμό του και, 
ενδεχομένως, για λογαριασμό οποιουδήποτε κατόχου μετοχών της «ΕΛΒΑΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  για τον οποίο αυτός δρα άμεσα 
ή έμμεσα.  

 

3. Ο υπογεγραμμένος έχει πλήρη εξουσία και δυνατότητα να προβεί σε επιλογή με 
βάση αυτή τη Δήλωση για λογαριασμό του και, ενδεχομένως, για λογαριασμό 
οποιουδήποτε κατόχου μετοχών της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τον οποίο αυτός δρα άμεσα ή έμμεσα. 

 

4. Κάθε εξουσία που δίδεται ή αποφασίζεται να δοθεί μέσω αυτής της 
Δήλωσης Επιλογής θα παραμένει σε ισχύ και μετά το θάνατο ή την 
ανικανότητα του υπογεγραμμένου, και ακόμη οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
του υπογεγραμμένου με βάση την παρούσα θα πρέπει να είναι 
δεσμευτικές και για τους κληρονόμους του, τους εκτελεστές διαθήκης, 
διαχειριστές, νομικούς εκπροσώπους, διαχειριστές σε πτώχευση, 
διαδόχους και εκδοχείς του.  

 

5. Ούτε η ING, ούτε κανείς Εκπρόσωπος έχει παράσχει ή θα παρέχει στον 
υπογεγραμμένο οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον Ν. 
3606/2007 σχετικά με τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και ακόμη, 
κανείς από αυτούς δεν είναι υπεύθυνος να εκτιμά την ορθολογικότητα 
οποιασδήποτε επιλογής γίνεται μέσω αυτής της Δήλωσης.  

 

6. Η υποβολή αυτής της Δήλωσης δεν εγκαθιδρυεί από μόνη της σχέση 
πελάτη μεταξύ του υπογεγραμμένου και της ING ή άλλου Εκπροσώπου.  

 

7. Ο υπογεγραμμένος συναινεί με την παρούσα στην αποκάλυψη των 
προσωπικών του δεδομένων, την μετάδοσή τους, είτε στο εσωτερικό της 
χώρας είτε στο εξωτερικό καθώς και στην επεξεργασία τους από τον 
Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, το Κ.Α.Α., την ING και κάθε Εκπρόσωπο ή άλλο 
μέρος που ενδέχεται να εμπλακεί στη μεταφορά των μετοχών της 
Viohalco S.A. 

 

8. Ο υπογεγραμμένος με την παρούσα επιβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες, 
τα δεδομένα ή/και απόδειξη σχετικά με την ταυτότητά του, έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ του λογαριασμού 
αξιών του υπογεγραμμένου και εξουσιοδοτεί το Κ.Α.Α., την ING, την 
Viohalco S.A. και οποιονδήποτε Εκπρόσωπο, να αιτηθεί την παροχή αυτών 
των πληροφοριών, των δεδομένων ή/και της απόδειξης, ως δύναται τυχόν 
να απαιτηθεί για τους σκοπούς της μεταφοράς των μετοχών της Viohalco 
S.A. 

 

9. Ο υπογεγραμμένος περαιτέρω κατανοεί και συμφωνεί, σε ότι αφορά τον 
Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, το Κ.Α.Α., την ING και οποιονδήποτε 
Εκπρόσωπο δρα ως τέτοιος, ότι:  

 

(α) η μεταφορά των μετοχών της Viohalco S.A. τις οποίες ο 
υπογεγραμμένος θα δικαιούται (ως Μέτοχος της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης, εξαρτάται από τις πράξεις ή/και 
παραλείψεις τρίτων μερών, για τις οποίες ούτε το Κ.Α.Α., ούτε η ING, ούτε 
άλλος Εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος.  

(β) η κατάλληλη εκτέλεση της εξουσιοδότησης και εντολής που δόθηκε σε 
καθέναν εκ των Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, την ING, το Κ.Α.Α. και κάθε 
άλλο Εκπρόσωπο, δυνάμει αυτής της Δήλωσης, βασίζεται σε πληροφορίες 
που παρέχονται με την παρούσα.  

(γ) (i) ο Χειριστής Λογαριασμού ΣΑΤ, το Κ.Α.Α., η ING και κάθε άλλος 
Εκπρόσωπος θα δρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
υπογεγραμμένο την παρούσα και για λογαριασμό του, ή ενδεχομένως για 
λογαριασμό οποιουδήποτε κατόχου μετοχών της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τον οποίο αυτός δρα άμεσα ή έμμεσα, 
(ii) ο υπογεγραμμένος αναγνωρίζει ότι ούτε το Κ.Α.Α., ούτε η ING, ούτε 
οποιοσδήποτε άλλος Εκπρόσωπος, φέρουν οποιαδήποτε συμβατική ή άλλης 
φύσεως υποχρέωση να επιβεβαιώσουν, ελέγξουν ή επαληθεύσουν οποιαδήποτε 
τέτοια πληροφορία και (iii) ο υπογεγραμμένος συμφωνεί να απαλλάξει καθέναν 
εκ των Κ.Α.Α., ΙNG, ή άλλο Εκπρόσωπο από οποιαδήποτε ευθύνη 
συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης έναντι κάθε φορολογικής, διοικητικής ή 
άλλης Αρχής, σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται με την 
παρούσα και επί της οποίας έχει βασιστεί το Κ.Α.Α., η ING ή άλλος Εκπρόσωπος, 
αποδεικνύεται ότι είναι εσφαλμένη, στο βαθμό που τα εν λόγω μέρη έχουν, ως 
αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, επωμισθεί οποιαδήποτε ευθύνη.  

 

 

III. ΜΕΤΟΧΕΣ 

Ο υπογεγραμμένος με την παρούσα επιλέγει να λάβει τον ακέραιο αριθμό των μετοχών της 
Viohalco S.A., όπως εξειδικεύονται στην παρούσα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
διασυνοριακής συγχώνευσης. Ο υπογεγραμμένος έχει στην κατοχή του: 

Αριθμητικά …………………………………………………………. 

Ολογράφως ………………………………………………………… Μετοχές της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 

IV. ΕΠΙΛΟΓΗ 

Ο υπογεγραμμένος επιλέγει να λάβει τον ακέραιο αριθμό των μετοχών της Viohalco S.A. 
μέσω του συστήματος «ESES» της «EUROCLEAR» Βελγίου, ως ακολούθως: 

 

Όνομα Θεματοφύλακα ING Belgium 

BIC Θεματοφύλακα BRUBEBB 

Κωδικός Αριθμός Θεματοφύλακα (ESES Code) 1003 L 10 

 
 



V. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ VIOHALCO S.A. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 

1. Με την υποβολή της παρούσας Δήλωσης στον Διαχειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, ο 
υπογεγραμμένος, ως Μέτοχος, θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει να λάβει τον ακέραιο αριθμό 
μετοχών της Viohalco S.Α. σύμφωνα με την ενότητα IV της παρούσας (Επιλογή) ανωτέρω και 
ότι εξουσιοδοτεί τον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, το Κ.Α.Α., την ING και κάθε Εκπρόσωπο (ο 
Χειριστής, το Κ.Α.Α., η ING και κάθε Εκπρόσωπος, με αυτή την ιδιότητα, αποκαλούμενοι εφεξής 
έκαστος ως ο «Πληρεξούσιος»), ανάλογα με τις περιστάσεις, να λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία 
μέτρα για τη μεταφορά του ακέραιου αριθμού μετοχών της Viohalco S.A. προς όφελος ή για 
λογαριασμό του υπογεγραμμένου, στον λογαριασμό αξιών του υπογεγραμμένου που αυτός 
έχει επιλέξει σύμφωνα με την Ενότητα IV (Επιλογή) ανωτέρω, όπως εξουσιοδοτείται και έχει 
την άδεια να πράξει, ρητά η σιωπηρά, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και τους κανονισμούς. 

 
 
2. Διαχείριση των Κλασματικών Μετοχών 
 

 Οι Κλασματικές μετοχές θα καταμετρηθούν ανά εντολή και θα αθροισθούν ανά 
Μερίδα Επενδυτή στο ΣΑΤ. Εάν η άθροισή τους έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό 
μετοχών, οι μετοχές θα πιστωθούν στον θεματοφύλακα στον οποίο θα έχει δοθεί η 
εντολή μεγαλύτερου όγκου. Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας τέτοιες εντολές, αυτή 
με την νωρίτερη ώρα καταχώρισης θα προτιμηθεί. Εάν η άθροιση δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την εξαγωγή ακέραιων μετοχών, οι κλασματικές μετοχές θα παραμείνουν 
στο ΣΑΤ. 

 
3. Ο Πληρεξούσιος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται με την παρούσα (με την 

δυνατότητα να υπεξουσιοδοτήσει άλλον): 
 
(α) να λάβει όλα τα μέτρα και να κάνει όλες τις ενέργειες,  
 
(β) να ασκήσει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες, και  
 
(γ) να υπογράψει, μεταφέρει ή/και εκδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα,  
 
τα οποία είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία ή χρήσιμα σε σχέση με τη μεταφορά 
του ακέραιου αριθμού των μετοχών της Viohalco S.A. προς τον Μέτοχο.  
 
 

VI. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΤ 
 
Με την υπογραφή και υποβολή της Δήλωσης, ο υπογεγραμμένος αμετάκλητα εξουσιοδοτεί 

και εντέλλει τον Διαχειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, με εξουσιοδότηση και εντολή η οποία θα 
εφαρμόζεται και στις περιστάσεις που προβλέπονται από τα Άρθρα 223 και 726 του Αστικού 
Κώδικα:  

 
(α) να παραδώσει ένα αντίγραφο αυτής της Δήλωσης ή να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

στο Κ.Α.Α., την ING, ή οποιονδήποτε Εκπρόσωπο (εάν ζητηθεί από οποιονδήποτε εξ αυτών),  
 
(β) να αποστείλει στο Κ.Α.Α. και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την πληροφόρηση που 

απαιτείται υπό το ισχύον δίκαιο και τους κανονισμούς,  
 
(γ) να συνεργαστεί με κάθε άλλον Πληρεξούσιο ή άλλο Εκπρόσωπο για την επίτευξη των 

σκοπών που παρατίθενται στην παρούσα Δήλωση, και  
 



(δ) να λάβει κάθε άλλο μέτρο και να κάνει κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί, έτσι 
ώστε ο ακέραιος αριθμός μετοχών της Viohalco S.A., τις οποίες ο υπογεγραμμένος δικαιούται 
να λάβει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης, να μεταφερθεί 
στον υπογεγραμμένο και προς όφελός του και, γενικά, να πραγματοποιήσει την εξουσιοδότηση 
και εντολή που δόθηκε στον Χειριστή Λογαριασμού ΣΑΤ, σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση, ή 
σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και τους κανονισμούς.  
 

 
VII. ΑΝΝΕΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Η παρούσα Δήλωση είναι ανέκκλητη.  
 

VIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο υπογεγραμμένος συμφωνεί με την παρούσα ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, 

καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση και εντολή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προς τους 
Κ.Α.Α., την ING, ή κάθε Εκπρόσωπο με έδρα εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα διέπεται από 
το Ελληνικό Δίκαιο.    

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ(-ΕΣ)ΜΕΤΟΧΟΥ(-ΩΝ)* 
 
Ημερομηνία: ………../…………./……………… 
 
Τόπος: …………………………………….. 
 
 

*Εάν οποιεσδήποτε από τις μετοχές της «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» βρίσκονται καταχωρημένες υπό την κυριότητα δύο ή περισσοτέρων συγκυρίων, όλοι 
εκ των τελευταίων θα πρέπει να υπογράψουν την παρούσα Δήλωση.  

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Βεβαιώνουμε ότι λάβαμε την παραπάνω Δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό του 
ανωτέρω αναφερόμενου Μετόχου. 

Ημερομηνία: ………../…………./……………… 
 
Τόπος: …………………………………….. 

 (Πλήρης Ονομασία Χειριστή) 

  


