BEKENDMAKING VAN HET PROSPECTUS
MET BETREKKING TOT DE NOTERING VAN ALLE AANDELEN VAN
VIOHALCO NV
OP EURONEXT BRUSSELS
Brussel, België, 6 november 2013 – De Belgische vennootschap Viohalco NV kondigt
vandaag aan dat het prospectus werd bekendgemaakt dat verband houdt met de toelating tot
de notering van al haar aandelen op Euronext Brussels in het kader van de fusies door
opslorping door Viohalco NV van de Griekse vennootschap Viohalco Hellenic Copper and
Aluminium Industry SA en de Belgische vennootschap Cofidin SA.
Dit prospectus werd op 29 oktober 2013goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA). Daarnaast werd op 6 november 2013 door de
Griekse Commissie voor Kapitaalmarkten (Hellenic Capital Market Commission) bevestigd
dat Viohalco NV gerechtigd is om de prospectus beschikbaar te stellen voor het publiek in
Griekenland.
Bijgevolg heeft Viohalco NV nu alle regelgevende goedkeuringen verkregen met betrekking
tot de notering van haar aandelen op Euronext Brussels en de fusies door opslorping van
Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry SA en Cofidin SA.
Belangrijkste kenmerken van de transactie
Viohalco NV is momenteel betrokken in een grensoverschrijdende en nationale
fusieprocedure met respectievelijk Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry SA
(Viohalco Hellenic) en Cofidin SA (Cofidin).
Viohalco Hellenic is de grootste metaalgroep in Griekenland. Haar dochtervennootschappen
zijn hoofdzakelijk actief op het vlak van de productie, verwerking en handel van staal, koper
en aluminium, alsook in de sector van vastgoedontwikkeling. Viohalco Hellenic is genoteerd
op de Athens Stock Exchange en heeft op 5 november 2013 een marktkapitalisatie van
ongeveer 1,37 miljard euro. Cofidin is een Belgische vennootschap die participaties bezit in
Viohalco Hellenic en bepaalde van haar dochtervennootschappen, alsook investeringen in
effecten en financiële instrumenten.
De beweegredenen van de fuserende vennootschappen in verband met deze transactie zijn
gebaseerd op twee belangrijke overwegingen:


de hernotering van de moederholding van de Viohalco Hellenic groep op Euronext
Brussels; en



de versterking van de kapitaalstructuur op het niveau van de moederholding van de
Viohalco Hellenic groep.

De totstandkoming van de twee fusies is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergaderingen van de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die zullen worden
gehouden op 12 november 2013. Indien aan de quorum- en stemvereisten die van toepassing
zijn op de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van Viohalco

Hellenic van 12 november 2013 niet werd voldaan, zou de goedkeuring van de twee fusies
uitgesteld worden tot een latere datum.
De notering van de aandelen van Viohalco NV die uitstaan voorafgaand aan de fusies zal
gebeuren op 11 november 2013, met opschorting van de handel tot de datum van notering van
de aandelen die in het kader van de fusies zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders
van Viohalco Hellenic en Cofidin. In de veronderstelling dat de twee fusies op 12 november
2013 zullen worden goedgekeurd door de aandeelhouders van alle fuserende
vennootschappen, zullen de aandelen van Viohalco NV die in het kader van de fusies zullen
worden uitgegeven aan de aandeelhouders van Viohalco Hellenic en Cofidin naar
verwachting op 22 november 2013 worden toegelaten tot de notering op Euronext Brussels op
welke datum de handel in deze aandelen zal beginnen.
Het prospectus met betrekking tot de notering van de aandelen van Viohalco NV op Euronext
Brussels in het kader van de fusies, kan worden geraadpleegd op de website van Viohalco NV
op http://www.viohalco.com.
*
Deze aankondiging is geen aanbieding om enige effecten te verkopen noch een verzoek om
een aanbieding om enige effecten te verwerven. Deze aankondiging is geen reclame en geen
prospectus en beleggers mogen de effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen
alleen maar aankopen op basis van de informatie vervat in het prospectus dat door Viohalco
NV wordt bekendgemaakt met betrekking tot de toelating tot de handel en notering van alle
aandelen op Euronext Brussels in het kader van de fusies door opslorping door Viohalco NV
van Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry SA en Cofidin SA.

