ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA/NV
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθµιζόµενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό
Βασιλικό Διάταγµα της 14ης Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε τις υποχρεώσεις των εκδοτών
χρηµατοοικονοµικών τίτλων οι οποίοι διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενη αγορά, και
ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό και βάσει των διατάξεων του ελληνικού νόµου 3340/2005.
Η Viohalco προβαίνει στη δευτερογενή εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
Η Viohalco SA/NV ανακοινώνει σήµερα ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η ΕΧΑΕ) ενέκρινε
την 11η Φεβρουαρίου 2014 τη δευτερογενή εισαγωγή των 219.611.308 µετοχών της Viohalco
SA/NV, που αντιπροσωπεύουν το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου, στην Κύρια Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Οι µετοχές θα διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε το
διακριτικό “VIO” (σε λατινικούς χαρακτήρες) και “BIO” (σε ελληνικούς χαρακτήρες), µε
κωδικό ISIN BE0974271034. Η πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης θα είναι η 14η Φεβρουαρίου
2014.
Στο πλαίσιο της δευτερογενούς εισαγωγής, εγκρίθηκε την 28η Ιανουαρίου 2014 από τη βελγική
Αρχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA) συµπλήρωµα στο ενηµερωτικό
δελτίο της 29ης Οκτωβρίου 2013 για την εισαγωγή και την αποδοχή σε διαπραγµάτευση του
συνόλου των µετοχών της Viohalco SA/NV στο Euronext Bρυξελλών.
Το ως άνω ενηµερωτικό δελτίο και το ως άνω συµπλήρωµα κοινοποιήθηκαν από την FSMA,
κατόπιν αιτήµατος της Viohalco SA/NV, στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο
της δευτερογενούς εισαγωγής. Συνεπεία τούτου, σύµφωνα µε τη σχετική ελληνική νοµοθεσία,
το ως άνω ενηµερωτικό δελτίο και το ως άνω συµπλήρωµα συνιστούν το ενηµερωτικό δελτίο
που πρέπει να τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα για τη δευτερογενή
εισαγωγή.
Tο ως άνω ενηµερωτικό δελτίο και το συµπλήρωµα έχουν δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της
Viohalco SA/NV (www.viohalco.com ) και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν προσφορά για αγορά, εγγραφή ή πώληση µετοχών της Viohalco
SA/NV. Στο πλαίσιο της δευτερογενούς εισαγωγής δεν θα γίνει αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Viohalco SA/NV. Επιπλέον, οι µετοχές θα συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται
πρωτογενώς στο Euronext Βρυξελλών, µε το διακριτικό “VIO” και κωδικό ISIN
BE0974271034.
Σχετικά µε τη Viohalco SA/NV
Η Viohalco SA/NΑ είναι η µητρική εταιρία του οµίλου Viohalco και κατέχει συµµετοχές σε

περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με
παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία, ΠΓΔΜ και Βρετανία και περίπου
8.000 εργαζοµένους, οι θυγατρικές του οµίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων
χάλυβος, χαλκού και αλουµινίου, µε ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 3 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, ο όµιλος κατέχει σηµαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει
ορισµένα από τα ακίνητα αυτά υπό την µορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε το www.viohalco.com.
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