
 

 

Ανακοίνωση της Viohalco S.A. 

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2016 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συνιστούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες ως 

αυτές ορίζονται στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις 

υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά.  

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της  διασυνοριακής συγχώνευσης 

Η Viohalco SA, εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγκαθιδρυμένης σύμφωνα με τους νόμους του 
Βελγίου, (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ο εταιρικός 
μετασχηματισμός (διασυνοριακή συγχώνευση) με απορρόφηση από τη Viohalco των ακόλουθων 
εταιρειών: 
 

i. της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

ii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  

iii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία 
Χαλκού και Αλουμινίου», και  

iv. της Λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUFINA SOCIETE ANONYME», 
 

ολοκληρώθηκε σήμερα με τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης που πιστοποιεί την 

ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, η διασυνοριακή συγχώνευση έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων, που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό με την 

από 17  Φεβρουαρίου 2016 ανακοίνωση της Viohalco, συνεχίζει να ισχύει. 

 

Σχετικά με τη Viohalco  

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, 
μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ.  και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco 
ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων 
χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. 
ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα 
και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης 
περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  
www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

