
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2022 

 

Ετήσια ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών 
 

H εταιρία Viohalco S.A. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια του σημερινού δελτίου τύπου των αποτελεσμάτων 

της για το οικονομικό έτος 2021, η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους επενδυτές και 

τους αναλυτές θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 στις 15:00 

ώρα Ελλάδος.  

Ημερομηνία: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022  

 

 

Ώρα: 

 

15:00 ώρα Ελλάδος 

14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου 

09:00 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 συμμετοχή από Ελλάδα:  +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800 

• Για συμμετοχή από Αγγλία:  +44 (0) 800 368 1063 

• Για διεθνή συμμετοχή:  +44 (0) 203 059 5872 

• Για συμμετοχή από ΗΠΑ:  +1 516 447 5632 

  
 

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

 

Webcast: 
Θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση της τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό 
χρόνο.  Για να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου, 
παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο: 

https://87399.themediaframe.eu/links/viohalcoFY21.html 
 
Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, παρακαλώ καλέστε στο                
+ 30 210 9460803. 

 

https://87399.themediaframe.eu/links/viohalcoFY21.html


 

 
Στοιχεία επικοινωνίας: Σοφία Ζαΐρη 
 Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων 
 Τηλ: +30 210 6787111, 6787773 
 Email: ir@viohalco.com 
 
 

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε 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 την εξυπηρέτηση 

μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και το Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές 

μονάδες στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ενοποιημένο ετήσιο κύκλο 

εργασιών ύψους 5,37 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο 

έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν 

σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον αξία μέσω της εμπορικής 

αξιοποίησής της. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα 

www.viohalco.com  

mailto:ir@viohalco.com
http://www.viohalco.com/

