
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  VIOHALCO SA/NV 

Bρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2014 

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν ρυθµιζόµενη πληροφόρηση, όπως ορίζεται στο Βελγικό 
Βασιλικό Διάταγµα της 14ης Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε τις υποχρεώσεις των εκδοτών 
χρηµατοοικονοµικών τίτλων, οι οποίοι διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενη αγορά. 

 
Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων των ελληνικών εισηγµένων θυγατρικών της Viohalco 
SA/NV, µε θέµα τις υποχρεωτικές δηµόσιες προτάσεις επ’ αυτών.    

 
Την 5η Δεκεµβρίου 2013, η Viohalco SA/NV, ανακοίνωσε ότι τα διοικητικά συµβούλια των 
επτά ελληνικών εισηγµένων θυγατρικών της, αποφάσισαν να συγκαλέσουν Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις µετόχων, στις οποίες οι µέτοχοι µειοψηφίας θα εκαλούντο να αποφασίσουν, εάν θα 
επιθυµούσαν η Viohalco SA/NV να υποβάλει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση  για τις µετοχές 
της κάθε θυγατρικής. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν λόγω του ενδιαφέροντος της ελληνικής 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προστασία των µετόχων µειοψηφίας των ελληνικών 
εισηγµένων θυγατρικών. 

Οι ελληνικές εισηγµένες θυγατρικές αυτές είναι οι: ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε,ΕΛΒΑΛ 
Α.Ε.,ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΤΕΜ Α.Ε. και 
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

Προκειµένου να µπορέσουν οι µέτοχοι µειοψηφίας να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του 
θέµατος αυτού, η Viohalco SA/NV ανακοίνωσε την απόφασή της  να µην  θα ασκήσει τα 
δικαιώµατα ψήφου της και να απόσχει από την ψηφοφορία, σε κάθε µια από τις έκτακτες 
γενικές συνελεύσεις  των θυγατρικών αυτών.   

Στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου 2014, το σύνολο των παρισταµένων µετόχων µειοψηφίας κάθε µίας 
από τις επτά ελληνικές  εισηγµένες θυγατρικές  αποφάσισε να ψηφίσει  κατά της υποβολής 
υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης  από τη Viohalco SA/NV για τις µετοχές των θυγατρικών 
αυτών. 

 

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. 

	  


