
 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 10 januari 2013 

 
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. 

 
Aandeelhoudersvergaderingen van de Griekse genoteerde dochtervennootschappen van 
Viohalco NV met betrekking tot de verplichte openbare overnamebiedingen op deze 
dochtervennootschappen  

 
Op 5 december 2013, kondigde Viohalco NV aan dat de raden van bestuur van elk van de zeven 
Griekse genoteerde dochterondernemingen van Viohalco NV besloten om elk een buitengewone 
algemene vergadering bijeen te roepen waarbij de minderheidsaandeelhouders zich dienden uit 
te spreken of zij wensten dat Viohalco NV een verplicht openbaar bod zou uitbrengen op de 
aandelen van de desbetreffende dochter. Deze beslissingen kwamen er naar aanleiding van de 
bezorgdheden die de Hellenic Capital Market Commission (HCMC) had geuit over de 
bescherming van de minderheidsaandeelhouders bij deze Griekse genoteerde 
dochterondernemingen van Viohalco NV. 

Deze dochtervennootschappen zijn SIDENOR S.A., HALCOR S.A., ELVAL S.A., CORINTH 
PIPEWORKS S.A., HELLENIC CABLES S.A., ETEM S.A., and SIDMA S.A. 

Om de minderheidsaandeelhouders toe te laten om hun mening over de zaak te geven, deelde 
Viohalco NV mee dat zij haar stemrechten niet zou uitoefenen en zich van de stemming zou 
onthouden op elk van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van 
haar genoteerde dochtervennootschappen die over dit punt zouden stemmen. 

Op 8, 9 en 10 januari 2014, werd door alle aanwezige minderheidsaandeelhouders binnen elk 
van de zeven Griekse genoteerde dochterondernemingen van Viohalco NV besloten om tegen 
het uitbrengen van een verplicht overnamebod op de aandelen van deze dochterondernemingen 
door Viohalco NV te stemmen. 

 

Viohalco SA/NV is de moedervennootschap van de Viohalco groep en houdt participaties in 
ongeveer 90 vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens stock exchange. 
Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, waar bijna 8.000 personeelsleden zijn 
tewerkgesteld, specialiseren de dochtervennootschappen van de groep zich in de productie van 
staal, koper en aluminium producten met een jaaromzet van meer dan 3 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 onze vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 
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