
 

 
 

 

 

PERSBERICHT VIOHALCO NV 

Brussel, 19 juli 2017 

De onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in de Belgische 
wet van 2 augustus 2002 en in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van uitgevers van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling 
op een gereglementeerde markt. 
 
Viohalco SA kondigt aan dat haar dochterondernemingen Halcor Metal Works S.A. en Elval 
Hellenic Aluminium Industry S.A., hebben besloten de voorbereidingen te starten voor de fusie 
door overneming van het niet aan de beurs genoteerde Elval door het aan de beurs van 
Athene genoteerde Halcor. 
Via deze fusie door overneming zal er een grote, sterk op export gerichte, industriële en 
financiële entiteit worden gecreëerd in de sector voor de verwerking van non-ferrometalen, 
met notering aan de beurs van Athene. De grotere economische omvang en de grotere 
voetafdruk van het bedrijf zullen de toegang tot de financiële markten vergemakkelijken, en de 
nieuwe bedrijfsentiteit zal hierdoor ook kunnen profiteren van schaalvoordelen en synergieën. 
Voorlopig is er nog geen waardebepaling van de fuserende bedrijven opgesteld en is er nog 
geen ruilverhouding voor de aandelen aangekondigd. Halcor schat dat de geplande fusie 
uiterlijk tegen 31 december 2017 zal worden voltooid. De fusie is in ieder geval onderworpen 
aan alle wettelijk verplichte beslissingen en goedkeuringen. 
 

Over Viohalco 

Viohalco is het in België gevestigde houdstermaatschappij van een aantal toonaangevende 

metaalverwerkende bedrijven in Europa. Het wordt daar vermeld Euronext Brussel (VIO) en de beurs van 

Athene (BIO). Viohalco's filiales zijn  gespecialiseerd in de productie van aluminium, koper, kabels, staal 

en stalen pijpproducten, en zetten zich in  voor een duurzame ontwikkeling van de kwaliteit, innovatieve 

en toegevoegde waarde producten en oplossingen voor een dynamische wereldwijd klantenbestand. Met 

productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, Australië, FYROM, Turkije en het 

Verenigd Koninkrijk, genereren Viohalco bedrijven Collectief een jaaromzet van EUR 3,1 miljard euro. 

Viohalco portefeuille omvat een speciale technologie en R & D-segment, evenals recycling activiteiten en 

afvalbeheer. Daarnaast bezitten Viohalco en zijn bedrijven vastgoedbeleggingen, voornamelijk in 

Griekenland,Welke  extra inkomsten genereren door hun commerciële ontwikkeling  

 Meer informatie over onze onderneming kunt u vinden op onze website www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

