
 

 
 

 

 
      ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

 Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2018 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο 

Νόμο της 2ας Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14
ης

 Νοεμβρίου 2007 σχετικά με 

τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε 

ρυθμιζόμενη αγορά. 

Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29
ης

 Νοεμβρίου 2018 

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

πραγματοποιήθηκε την 29
η
 Νοεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, παρέστησαν 

και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 177.320.304 μετοχές (δηλαδή 68,41% του 

συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του 

καταστατικού της εταιρίας περί απαρτίας. 

Κατόπιν ενημέρωσης αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη 

Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της 29
ης

 Νοεμβρίου 2018 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

 Έκλογή της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής 

γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.  
 
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100%  των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 147.211.137 

(83,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.398.279 (0,79% 

των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 

28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

 Εκλογή της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία 

της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των 

μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. 

 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 147.211.137 

(83,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.398.279 (0,79% 

των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 

28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

 Εκλογή της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής 

γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Breeden 

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού 

Κώδικα Εταιριών. 

 



 

 
 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 

(83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 

(16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

 Eκλογή της κας. Καλλιόπης Τσολίνα ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής 

γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Τσολίνα 

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού 

Κώδικα Εταιριών. 

 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 

(83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 

(16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

 Eκλογή της κας. Astrid de Launoit ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής 

γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. de Launoit 

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού 

Κώδικα Εταιριών. 

 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 

(83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 

(16,19% % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

 Έγκριση των αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 

(83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 

(16,19% % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες 
μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων 
αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη 
ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία 
μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco 
έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco 
περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι 
εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον 
έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 
www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

