
 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 1 maart 2016  

 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals gedefinieerd 

in 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. 

Goedkeuring en paspoort van het Prospectus en toelating tot de notering van de nieuwe 

aandelen ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie 

 

Viohalco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (Viohalco) kondigt vandaag aan 

dat het prospectus (het Prospectus) met betrekking tot de toelating tot de notering en 

verhandeling van 38.250.030 nieuwe gewone aandelen op Euronext Brussels in het kader van de 

grensoverschrijdende fusie door opslorping door Viohalco van de Griekse vennootschappen Elval 

Holdings Société Anonyme (Elval), Diatour, Management and Tourism Société Anonyme 

(Diatour), Alcomet Copper and Aluminium Société Anonyme (Alcomet) en de Luxemburgse 

vennootschap Eufina S.A. (Eufina), is gepubliceerd. 

 

Het Prospectus werd op 1 maart 2016 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten, de FSMA, en gepasporteerd naar de Hellenic Capital Market Commission, 

de HCMC, op dezelfde datum. 

 

Het Prospectus is beschikbaar in het Engels, met een Franse en Nederlandse vertaling van de 

samenvatting. Voor het pasporteren van het Prospectus naar Griekenland krachtens de artikelen 

17 en 18 van de Griekse wet 3401/2005, is het integrale Prospectus ook beschikbaar in het 

Grieks. Het Prospectus zal gratis ter beschikking worden gesteld van beleggers op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en zal ook beschikbaar zijn voor beleggers op de 

website van Viohalco (www.viohalco.com). 

 

Viohalco kondigt verder aan dat op 1 maart 2016 Euronext Brussels de aanvraag van Viohalco 

heeft goedgekeurd voor de toelating tot de notering op de gereglementeerde markt van Euronext 

Brussels van de 38.250.030 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de grensoverschrijdende 

fusie. Naar verwachting zal de Hellenic Exchange op of rond 2 maart 2016 de aanvraag van 

Viohalco goedkeuren voor de toelating tot de notering (secundaire notering) van deze 38.250.030 

nieuwe aandelen op de Athens Stock Exchange.  

 

Naar verwachting zal op 7 maart 2016 de effectieve notering en verhandeling van de 38.250.030 

nieuwe aandelen van Viohalco uitgegeven in het kader van de grensoverschrijdende fusie tegelijk 

beginnen op Euronext Brussels en op de Athex Stock Exchange. 

http://www.viohalco.com/


 

 

 

Over Viohalco 

 

Viohalco NV, 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. 

 


