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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό 
Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών 
τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

 

 
Η Viohalco S.A. ανακοινώνει ότι ένας εκ των βασικών της μετόχων, ο κ. Ευάγγελος 
Στασινόπουλος, ενημέρωσε την εταιρία ότι έχει δωρίσει 49.210.892 μετοχές της 
Viohalco S.A., ήτοι ποσοστό 18,99% περίπου του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 
των δικαιωμάτων ψήφου, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου 
(Ίδρυμα Κ.Ι.Κ.Π.Ε.). Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δωρεάς, το ποσοστό δικαιωμάτων 
ψήφου που κατέχει ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος θα μειωθεί σε 23,46% περίπου των 
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.  
 
Επιπλέον ενημέρωσε την εταιρία ότι, εν  σχέσει με την ως άνω δωρεά, ο κ. Ιπποκράτης 
Ιωάννης Στασινόπουλος, ήδη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Viohalco, θα οριστεί ως νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
ΚΙΚΠΕ και θα έχει την αποκλειστική εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που 
συνδέονται με τις δωρούμενες μετοχές. 
 
 
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 επίσης έναν αποκλειστικό κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. 
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 μας ιστοσελίδα 
www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

