PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV
Brussel, 23 februari 2016
Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van de Wet van 2
augustus 2002 en 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.

Aankondiging over de verkoop van onderaandelen
Viohalco NV (hierna: de Vennootschap) kondigt aan dat, volgend op haar
aankondiging van 30 oktober 2015 en in overeenstemming met Besluit nr. 99/15-22016 van de Hellenic Capital Market Commission (hierna: de HCMC), NBG
SECURITIES S.A. aangeduid is als het Lid van de Athens Stock Exchange (hierna: de
ATHEX) dat de verkoop moet uitvoeren van de 2.611 gedematerialiseerde aandelen
van de Vennootschap, die voortkomen uit de fractionele rechten op de nieuwe
gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap, na de kapitaalsverhoging van
de Vennootschap met 12.669.660,51 euro, tengevolge van de opslorping van Sidenor
Holdings SA, met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 2005/56/ΕG van het
Europese Parlement en de Raad van 26 oktober 2005, van de Griekse wet 3777/2009
in samenhang met de bepalingen van de gecodificeerde wet 2190/1920 betreffende
Naamloze Vennootschappen en de artikels 772/1 en volgende van het Belgische
Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.), gevolgd door de emissie van 13.553.338
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, goedgekeurd op haar buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 10 juli 2015.
Voornoemde verkoop van 2.611 aandelen zal plaatsvinden op 22 maart 2016,
conform de procedure die omschreven wordt in artikel 2.3.6. van het Reglement van
de ATHEX. De startprijs voor de verkoop van aandelen kan niet lager zijn dan zes
procent (6%) ten opzichte van de slotkoers van de vorige beursdag. NBG SECURITIES
S.A. zal de Vennootschap, de ATHEX en de HCMC informeren over het resultaat van
de verkoop. De netto-opbrengst van de verkoop, na aftrek van alle betreffende
kosten en belastingen, zal gedeponeerd worden bij het Griekse Fonds voor Leningen
en Deposito’s, vanwaar de aandeelhouders het bedrag zullen innen van de
opbrengst waar zij recht op hebben op pro rata-basis. Het resultaat van de verkoop,
de start van de betaling en de nodige documentatie die aandeelhouders moeten
overleggen aan het Griekse Fonds voor Leningen en Deposito’s, zullen later door de
Vennootschap bekendgemaakt worden.
Over Viohalco

Viohalco, 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.

