
 

 
 

 

 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

                        ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

 Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο 
της 2ας Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη 
αγορά. 

Γνωστοποίηση συναλλαγής (άρθρο 19 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 596/2014) 

Η Viohalco S.A. (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης  
Απριλίου 2014, γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία οι ακόλουθες συναλλαγές, επί μετοχών της 
Εταιρείας, προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα: 

α) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-
2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 
συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-
Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, μετεβίβασε, 
αιτία δωρεάς, προς τον κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων 
εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, 
εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ,  οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  

 β) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-
2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 
συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-
Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, μετεβίβασε, 
αιτία δωρεάς, προς τον κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο και 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 
100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών 
(6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 
ευρώ,  οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

γ) ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Μέλους  της Εταιρείας, στις 
25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 
3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων 
δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, 
με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον κ. Νικόλαο 
Στασινόπουλο, Πρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας, 
την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, 
συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ,  οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και  



 

 
 

δ) ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος του Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος και 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021 γνωστοποίησε 
στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 
3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, 
οδός Ζαλοκώστα 6, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον κ. Νικόλαο Στασινόπουλο, Πρόεδρο και 
μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 
100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών 
(6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 
ευρώ,  οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

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 3,85 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. 
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