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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2022 

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. 

Ανακοίνωση 

Η Viohalco S.A. (η Εταιρία) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, αποφάσισε την έγκριση 
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη το μεικτό 
προμέρισμα 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, θα καταβληθεί μεικτό 
υπόλοιπο 0,09 ευρώ ανά μετοχή. 

Το συνολικό μεικτό ποσό 0,09 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% (*) 
σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.  
 
Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Δευτέρα, 6 Ιουνίου 

2022 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022). Η ημερομηνία έναρξης 

καταβολής μερίσματος είναι η Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022, μέσω της τράπεζας ING Belgium. 

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 
τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα 
πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά 
καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων (κ. Σ. Ζαΐρη, szairi@viohalco.com).  
 
(*) Το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου 

και αυστηρές διατυπώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου. 

 
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. 
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