ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO S.A.
Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2020
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό
Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών
χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Πανδημία (Covid-19): Απόφαση αναβολής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων και
Αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών για τα Οικονομικά
Αποτελέσματα της Εταιρείας έτους 2019.
Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 15
Απριλίου 2020, να αναβάλει την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία είχε
προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 7 του υπ’ αριθ. 4 Βελγικού
Βασιλικού Διατάγματος της 9ης Απριλίου 2020. Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων θα
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, εντός
των προθεσμιών που ορίζει το Βασιλικό Διάταγμα, δηλαδή το αργότερο στις 8 Σεπτεμβρίου
2020.
Ενόψει της πανδημίας Covid-19 και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το Διοικητικό
Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβολή της γενικής συνέλευσης των μετόχων
είναι η επιλογή, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων.
Επιπλέον, η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας
Οικονομικού Έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη, 23
Απριλίου 2020, αντί της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2020, στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.
Η ενημέρωση, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα γίνει ως ακολούθως:

Ημερομηνία:

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Ώρα:

17:00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης
18:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος
16:00 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου
11:00 μ.μ. ώρα Αμερικής/ Νέας Υόρκης

Διάρκεια:

Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα

για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.
Συμμετοχή:

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη παρακαλώ όπως καλέσετε έναν
από τους ακόλουθους αριθμούς:
• Για διεθνή συμμετοχή:
+44 (0) 203 059 5872
• Για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 or +30 210 94 60 800
• Για συμμετοχή από Αγγλία: +44 (0) 800 368 1063
+1 516 447 5632
• Για συμμετοχή από ΗΠΑ:

Οι συμμετέχοντες από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να καλούν οποιονδήποτε από τους παραπάνω
αριθμούς για να συνδεθούν (παρακαλείσθε να καλέσετε 5-10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης της τηλεδιάσκεψης).

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, και δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2.
παρ. 1.β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό
Ημερολόγιο της Εταιρείας τροποποιείται ως εξής:
Ημερομηνία

Γεγονός

24
Σεπ
2020

Viohalco - Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2020

Αναβλήθηκε—Η
ημερομηνία
αναμένεται να
επιβεβαιωθεί*

Viohalco - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

23
Απρ
2020

Viohalco - Ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών μέσω
τηλεδιάσκεψης – FY 2019

23
Απρ
2020

Viohalco - Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2019

19
Μαρ
2020

Viohalco – Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων 2019

* Νέο δελτίο τύπου θα δημοσιευτεί μόλις οριστεί η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης του 2020.
Το οικονομικό ημερολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com
).

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, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της
Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της
Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας,
καθώς και ένα κλάδο με αντικείμενο την ανάκτηση φυσικών πόρων. 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
www.viohalco.com.

*

εταιρική μας ιστοσελίδα

