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Βρυξέλλες, 5 Δεκεµβρίου 2013 
 
Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν ρυθµιζόµενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο Βελγικό 
Βασιλικό Διάταγµα της 14ης Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε τις υποχρεώσεις των εκδοτών 
χρηµατοοικονοµικών τίτλων, οι οποίοι διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενη αγορά. 
 
Συνελεύσεις µετόχων των ελληνικών εισηγµένων θυγατρικών της Viohalco SA/NV, οι 
οποίες πρόκειται να συγκληθούν σχετικά µε δηµόσιες προτάσεις που αφορούν στις 
θυγατρικές αυτές. 
 
Η Viohalco SA/NV είναι η µητρική εταιρία του οµίλου Viohalco και κατέχει, άµεσα ή 
έµµεσα, συµµετοχές σε επτά ελληνικές εταιρίες, οι οποίες είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι 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. 
 
Σε Δελτίο Τύπου, µε ηµεροµηνία 10 Οκτωβρίου 2013, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(ΕΚ), εξέφρασε την άποψη, ότι σύµφωνα µε το εφαρµοστέο ελληνικό δίκαιο, µετά την 
ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων δια απορροφήσεως των ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. και Cofidin S.A. 
από την Viohalco SA/NV, η Viohalco SA/NV θα υποχρεούτο  να απευθύνει υποχρεωτικές 
δηµόσιες προτάσεις προς κάθε µία χωριστά και προς όλες τις παραπάνω εισηγµένες 
ελληνικές θυγατρικές. Στην ενέργεια της αυτή, η Ε.Κ. αναφέρθηκε στην ανάγκη να 
προστατευθούν τα δικαιώµατα µειοψηφίας των ελληνικών εισηγµένων θυγατρικών της 
Viohalco SA/NV. Η Viohalco SA/NV έχει την άποψη ότι βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας 
περί δηµοσιών προτάσεων δεν οφείλει να απευθύνει υποχρεωτικές δηµόσιες προτάσεις 
προσφορές προς καµία από τις ελληνικές εισηγµένες θυγατρικές εκ του γεγονότος της 
διασυνοριακής συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. Εν τούτοις η 
Viohalco SA/NV συµµερίζεται το ενδιαφέρον της Ε.Κ. για την προστασία, κατά τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, των δικαιωµάτων των µετόχων µειοψηφίας των εισηγµένων θυγατρικών της. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συµβούλια της κάθε µίας από τις ελληνικές εισηγµένες 
θυγατρικές της Viohalco SA/NV αποφάσισαν να συγκαλέσουν Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις, στις οποίες οι µέτοχοι µειοψηφίας θα κληθούν να αποφασίσουν εάν επιθυµούν 
η Viohalco SA/NV να υποβάλει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για τις µετοχές της κάθε 
θυγατρικής. 
 
Προκειµένου να επιτρέψει στους µετόχους µειοψηφίας να εκφράσουν την άποψη τους επί του 
ως άνω ζητήµατος, η Viohalco SA/NV αποφάσισε ότι δεν θα εξασκήσει τα δικαιώµατα 
ψήφου που κατέχει και θα απόσχει της ψηφοφορίας σε κάθε µία από τις Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των εισηγµένων θυγατρικών της. Εφόσον οι µέτοχοι µειοψηφίας σε κάποια από 
τις εισηγµένες θυγατρικές της, ψηφίσουν υπέρ της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης εκ 
µέρους της Viohalco SA/NV για τις µετοχές της συγκεκριµένης θυγατρικής, η Viohalco 
SA/NV θα την απευθύνει σύµφωνα  µε την ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση που 
υπεβάλλοντο υποχρεωτικές δηµόσιες προτάσεις  και για τις επτά ελληνικές εισηγµένες 
θυγατρικές της, η Viohalco SA/NV θα εξετίθετο κατά µέγιστο όριο σε µια οικονοµική εκροή 
193 εκατ. Ευρώ περίπου. 
	  


