
 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2019 

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

Η θυγατρική εταιρία της Viohalco, Etem Bulgaria αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής 

προφίλ αλουμινίου και του κλάδου πρόσθετης επεξεργασίας προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία 

και υπέγραψε Επενδυτική Συμφωνία (Investment Agreement) με την Gestamp. 

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της Etem Bulgaria SA 

(«Etem Bulgaria»), του τομέα διέλασης του κλάδου αλουμινίου της Viohalco, αποφάσισε στις 7 

Ιανουαρίου 2019 την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουμινίου και του κλάδου πρόσθετης 

επεξεργασίας προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία, και την εισφορά τους αντίστοιχα σε δύο 

θυγατρικές της Εtem Bulgaria. 

Η προαναφερθείσα απόφαση θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Επενδυτικής Συμφωνίας (η 

«Συμφωνία») που έχει συνάψει η Etem Bulgaria με την Gestamp, ενός κορυφαίου διεθνούς Ομίλου που 

ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων για την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα δημιουργηθούν δύο κοινοπραξίες, οι οποίες θα 

επικεντρωθούν στη διέλαση και την επεξεργασία προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. 

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 30 εκ. ευρώ προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τα επόμενα 

τρία χρόνια, για την εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης και σχετικών μηχανημάτων για περαιτέρω 

επεξεργασία προφίλ αλουμινίου στη Βουλγαρία. 

Η Συμφωνία θα ενισχύσει την θέση της Etem Bulgaria στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα 

συμβάλει στην επιτυχή κάλυψη της αυξημένης ζήτησης προϊόντων αλουμινίου, ακολουθώντας τις 

τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. 

Η προαναφερθείσα Συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. 

 

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, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Το 
χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, 
καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. 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 ιστοσελίδα www.viohalco.com.                                                                 

http://www.viohalco.com/

