
 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 5 december 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 die moeten worden bijeengeroepen met betrekking tot de 
overnamebiedingen op deze dochtervennootschappen 

 
Viohalco NV is de moedervennootschap van de Viohalco groep en houdt rechtstreeks en 
onrechtstreeks participaties in zeven Griekse vennootschappen die genoteerd zijn op de Athens 
Stock Exchange. 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. 

In een persbericht van 10 oktober 2013 heeft de Hellenic Capital Market Commission (HCMC) 
te kennen gegeven dat, overeenkomstig toepasselijk Grieks recht, bij de voltooiing van de fusies 
van Viohalco Hellenic en Cofidin SA door opslorping in Viohalco NV, Viohalco NV verplicht 
zou zijn om een verplichte openbare aanbieding uit te brengen op elk van de bovenvermelde 
Griekse dochtervennootschappen. Daarbij verwees de HCMC naar de nood om de belangen te 
beschermen van de minderheidsaandeelhouders van de Griekse genoteerde 
dochtervennootschappen van Viohalco NV. Viohalco NV is van mening dat zij op basis van de 
Griekse Overnamewetgeving niet verplicht is om dergelijke verplichte overnamebiedingen uit te 
brengen op enige van de Griekse genoteerde dochtervennootschappen als gevolg van de 
grensoverschrijdende fusie door opslorping van Viohalco Hellenic. Viohalco NV deelt echter de 
bezorgdheid dat de belangen van de minderheidsaandeelhouders van haar genoteerde 
dochtervennootschappen op de best mogelijke wijze moeten worden beschermd. 

In deze context heeft de raad van bestuur van elke Griekse genoteerde dochtervennootschap van 
Viohalco NV beslist om een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
deze dochtervennootschap bijeen te roepen waarin de minderheidsaandeelhouders van elke 
dochtervennootschap zal worden gevraagd om te beslissen of zij willen dat Viohalco NV een 
verplichte overnamebieding uitbrengt op de aandelen van de betrokken dochtervennootschap. 

Om de minderheidsaandeelhouders toe te laten om hun mening over de zaak te geven, heeft 
Viohalco NV beslist dat zij haar stemrechten niet zal uitoefenen en zich van stemming zal 
onthouden op elk van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van 
haar genoteerde dochtervennootschappen die over dit punt zullen stemmen. Indien de 
minderheidsaandeelhouders van enige van deze genoteerde dochtervennootschappen zouden 
stemmen voor het uitbrengen van een verplichte overnamebieding door Viohalco NV op de 



aandelen van deze dochtervennootschap, zal Viohalco NV dergelijke overnamebieding 
uitbrengen overeenkomstig het Griekse wettelijke kader. Indien overnamebiedingen zouden 
worden uitgebracht voor alle zeven Griekse genoteerde dochtervennootschappen, zou Viohalco 
NV’s maximum financiële blootstelling oplopen tot ongeveer 193.000.000 euro. 
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