ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA
Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2021
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό
Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών
χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Δημοσίευση γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών
(Άρθρο 14, παράγραφος πρώτη, του Νόμου της 2ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση
σημαντικών συμμετοχών)

1. Περίληψη των γνωστοποιήσεων
Η Viohalco έλαβε δύο γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών που αναφέρουν ότι:
(α) o κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος μεταβίβασε αιτία δωρεάς 11.053.236 μετοχές της
Viohalco, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco, στο Κοινωφελές
Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ). Κατά συνέπεια, το ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου
20%, και είναι πλέον 19,20% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco,
(β) το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ απέκτησε 11.053.236 μετοχές της Viohalco, ήτοι 4,27% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής του στη
Viohalco αυξήθηκε από 18,99% σε 23,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της
Viohalco, και
(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη
Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την
αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος
KIKΠE, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις ως άνω
μετοχές της Viohalco. Αυτά τα δικαιώματα ψήφου αθροίζονται με τα δικαιώματα ψήφου
που ήδη κατέχει ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος (23,65% των συνολικών
δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco). Συνολικά, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ.
Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου στη Viohalco υπερέβη το όριο του 25%, και ανέρχεται
σε 27,92% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco.
Σύμφωνα με την υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2ας Μαΐου 2007
σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου σε εισηγμένες εταιρείες,
η Viohalco δημοσιεύει το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων που έλαβε.

2. Περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων
Πρώτη γνωστοποίηση
Η από 4 Μαρτίου 2021 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
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Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών ή δικαιώματα ψήφου



Γνωστοποίηση από: Η μητρική εταιρία ή πρόσωπο που ασκεί έλεγχο



Στοιχεία υπόχρεου γνωστοποίησης:

Ευάγγελος Στασινόπουλος



Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή
κατέρχεται των καθορισμένων ορίων: 1 Μαρτίου 2021




Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 20%
Παρονομαστής: 259.189.761 μετοχές



Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες:

Δικαιώματα ψήφου

Προηγούμενη
γνωστοποίηση
# δικαιωμάτων
ψήφου

Κάτοχοι δικαιωμάτων
ψήφου

Μετά τη συναλλαγή
# δικαιωμάτων ψήφου
Προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

Μη
προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

% δικαιωμάτων ψήφου
Προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

Ευάγγελος Στασινόπουλος

13,753,786

2,700,550

1,04%

Evia Holdings Corporation

22,106,474

22,106,474

8.53%

Wheatland Holdings Ltd

19,395,969

19,395,969

7.48%

Bluefountain Investment
Inc

4,035,000

4,035,000

1.56%

Cromach Corporation

1,531,996

1,531,996

0.59%

60.823.225

49,769,989

19.20%

ΣΥΝΟΛΟ

49,769,989

Υποσύνολο



0

Μη
προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

19.20%

0.00%

Πρόσθετες πληροφορίες:

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου
20% ως συνέπεια μεταβίβασης 11.053.236 μετοχών.
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Δεύτερη γνωστοποίηση
Η από 4 Μαρτίου 2021 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών ή δικαιώματα ψήφου



Γνωστοποίηση από: Πρόσωπο που γνωστοποιεί μόνο του



Στοιχεία υπόχρεου γνωστοποίησης:

Ιπποκράτης Ιωάννης
Στασινόπουλος
Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού &
Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ)

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 25, Αθήνα, Αττική, ΤΚ: 11742,
Ελλάδα

 Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται
των καθορισμένων ορίων: 1 Μαρτίου 2021
 Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 25%
 Παρονομαστής: 259.189.761 μετοχές
 Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες:
Δικαιώματα ψήφου

Προηγούμενη
γνωστοποίηση
# δικαιωμάτων
ψήφου

Κάτοχοι δικαιωμάτων
ψήφου

Μετά τη συναλλαγή
# δικαιωμάτων ψήφου
Προερχόμενα
από τις κινητές
αξίες

Μη
προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

% δικαιωμάτων ψήφου
Προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

Ιπποκράτης Ιωάννης
Στασινόπουλος

12.091.105

12.091.105

4,66%

Κοινωφελές Ίδρυμα
Κοινωνικού &
Πολιτιστικού Έργου
(ΚΙΚΠΕ)
Υποσύνολο

49.210.892

60.264.128

23,25%

61.301.997

72.355.233

27,92%

ΣΥΝΟΛΟ

72.355.233

27,92%



Μη
προερχόμενα
από τις
κινητές αξίες

0.00%

Πρόσθετες πληροφορίες:

Σχετικά με την ενότητα 10 (Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες) σημειώνεται το εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με απόφαση, χορήγησε στον Πρόεδρό του κ.
Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του
Ιδρύματος, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές
που απέκτησε (11.053.236 μετοχές, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και
δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco). Τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με αυτές τις μετοχές
προστίθενται με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ήδη ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης
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Στασινόπουλος υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
ΚΙΚΠΕ (49.210.892 μετοχές, ήτοι 18,99% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco) και με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει άμεσα (12.091.105
δικαιώματα ψήφου, ήτοι 4,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco).

3. Διάφορα
Για την ανάγνωση του παρόντος δελτίου τύπου παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Viohalco μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.viohalco.com/698/en/Press-releases/ .
Για την ανάγνωση των γνωστοποιήσεων παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Viohalco μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.viohalco.com/667/en/Majorshareholders/.

Επικοινωνία:
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Σοφία Ζαΐρη
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων
(+32) 22 240960
(+30) (210) 6787773
ir@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
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
www.viohalco.com.
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